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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Заява Президента України П. Порошенка
з приводу ситуації в Дебальцевому
...Збройні сили України разом з Національною гвардією завершили
операцію з планового та організованого виводу частини підрозділів з
Дебальцевого. Ми можемо сказати, що вже станом на зараз вийшло 80 %
частин. Ми чекаємо ще дві колони. Вийшли бійці 128-ї бригади, частини
підрозділів 30-ї бригади, решта 25-го та 40-го батальйону, спецназ,
Нацгвардія, міліція.
Ми можемо стверджувати, що поставлені завдання Збройні сили України
виконали повністю. Ця позиція та успіхи нам були конче потрібні в Мінську
під час переговорів та після Мінська. Ми змогли продемонструвати всьому
світові справжнє обличчя бандитів-сепаратистів, підтримуваних Росією, що
виступала гарантом та безпосереднім учасником мінських переговорів.
Ми стверджували та довели: Дебальцеве перебувало під нашим
контролем, жодного оточення не було, наші частини та підрозділи вийшли
планово та організовано. Вийшли повністю з бойовою технікою: танками,
бойовими машинами піхоти, самохідними артилерійськими установками, з
автомобільною технікою. Командири проводять роботу з особовим складом.
Ми чекаємо ще одну колону, одну роту.
Залишивши бойові дозорні пости і відвівши їх на нову лінію оборони,
залишили собі плацдарм для оборони держави.
Це переконливий доказ боєздатності Збройних сил та ефективності
військового командування. Можу сказати, що, незважаючи на жорсткі
артилерійські обстріли, обстріли з систем залпового вогню, поки що ми
маємо дані загалом, що на більш ніж двотисячне українське угрупування ми
маємо 30 поранених. Нині збирається інформація, можуть бути уточнення,
але станом на зараз я володію такою інформацією.
Я хочу сказати, що цими діями була посоромлена Росія, яка ще вчора
вимагала від українських військових скласти зброю, підняти білий прапор і
здатися в полон. Українські військові з честю підтримали високе звання
захисника Вітчизни, і, як я обіцяв, дали по зубах тим, хто намагався їх
оточити, і вийшли з Дебальцевого за наказом Верховного
головнокомандувача, який я віддав... після того, як російські
військовослужбовці заборонили представникам ОБСЄ рухатися в Дебальцеве
для того, щоб засвідчити нашу готовність почати відведення важкої
артилерії, важкої техніки і продемонструвати відсутність оточення. Вони
знали, що це неправда, вони цього боялися, і ми сьогодні це
продемонстрували і довели своєю операцією.
Ми сьогодні зайняли нові рубежі оборони. І ми вимагали під час моїх
переговорів з лідерами Сполучених Штатів Америки та Європейського
Союзу жорсткої реакції світу на брутальне порушення Росією мінських
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домовленостей, режиму припинення вогню, початку відведення важкої
техніки. І ми будемо готувати організовані, скоординовані дії.
...Я скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Зараз я
вирушаю на фронт для зустрічі з тими, хто вийшов з Дебальцевого, і я
матиму високу честь потиснути руку і подякувати українським героям.
Також... буде проголошено мій указ про присвоєння високого звання
Героя України командиру 128-ї Мукачівської горно-піхотної бригади
С. Шапталі. Країна пишається такими героями.
Внутрішню стабільність в країні не вдасться розхитати батальйонами
«все пропало», батальйонами «все кінець», брехнею про 200 і більше
загиблих учора, брехнею про оточені блокпости, про українських військових,
які нібито перебувають там без боєприпасів, їжі і води. Це сценарій не
український. І впевнений, що ті, хто його розповсюджував, чекали абсолютно
іншого результату. Ні, на щастя, сьогодні ми маємо вдало завершену
операцію. Будемо мати можливість і далі боронити державу (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 18.02).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, заввідділу СІАЗ НБУВ

Кримські татари: між історичною Батьківщиною
та вимушеною депортацією
На тлі пошуків шляхів розв’язання ситуації на Донбасі, яка перебуває у
фокусі уваги вітчизняних ЗМІ, втрачає гостроту й переходить у «режим
очікування» проблема іншої української території – Автономної Республіки
Крим, про яку дедалі менше згадують як оглядачі, так і політики.
Присвячені кримській тематиці інформаційні матеріали переважно
стосуються становища кримських татар, які, неочікувано для влади,
виявилися найпослідовнішими прихильниками того, щоб Крим належав
Україні, і не поспішають виявляти радість від повернення до Росії. Колишній
і нинішній очільники меджлісу кримськотатарського народу М. Джемілєв і
Р. Чубаров послідовно виступають за те, щоб Крим був у складі України,
через що вже зазнали репресій від кремлівської влади – їм заборонено в’їзд
на півострів.
За словами Р. Чубарова, «якщо проаналізувати минулі 11 місяців з
моменту окупації Криму, ніхто, крім меджлісу, не провів жодного масового
заходу, спрямованого проти незаконних дій фактичної влади». Водночас він
вважає
невиправданим
постійне
піддавання
людей
масованим
переслідуванням, у тому числі штрафам і кримінальним переслідуванням.
Р. Чубаров нагадав, що за нинішніми кримськими законами протести можуть
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призвести до позбавлення волі строком на п’ять років. «Кардинально
змінилися умови, в яких перебувають усі члени меджлісу. Четверо з 33 не
витримали їх. Меджліс завжди працював у максимально відкритих формах, і
зараз, як і за часів СРСР, активісти кримськотатарського національного руху
проявляють особисту самовідданість і акумулюють на собі всі репресії
влади», – сказав політик.
Зокрема, наприкінці січня співробітниками Слідчого комітету РФ було
затримано й заступника голови меджлісу кримськотатарського народу
А. Чийгоза. Як ішлося на сайті Слідчого комітету РФ, татарина було
затримано в рамках розслідування кримінальної справи про організацію та
участь у масових заворушеннях, зокрема в мітингу 26 лютого 2014 р. біля
будівлі Верховної ради Криму. Під час акції відбулися зіткнення між
прихильниками й противниками анексії Криму Росією. Також зазначалося,
що кримські татари, які виступали проти окупації Росією півострова, «взяли
участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися застосуванням
насильства і пошкодженням майна». За твердженням комітету, вони
закликали інших присутніх на акції кримських татарів до непокори
«законним вимогам представників влади», застосували силу проти
прихильників руху «Русское единство» та «самооборони Республіки Крим»,
прорвалися в будівлю Верховної ради та пошкодили майно, заподіявши
збиток на 600 тис. р. (http://tsn.ua/politika/slidchi-rf-shopili-zastupnika-golovimedzhlisu-krimskih-tatar-za-masovi-zavorushennya-405995.html. – 2015. –
29.01).
У керівництві меджлісу вважають, що арешт заступника голови
меджлісу А. Чийгоза може стати початком нової хвилі репресій щодо
кримськотатарського народу. Нагадаємо, на сьогодні в’їзд на півострів
заборонено чотирьом представникам Національного руху кримських татар.
Проте точну кількість кримчан, яким загрожує депортація або арешт,
встановити неможливо. Близько 150 кримських татар «покарані»
російськими судами, у тому числі за те, що зустрічали М. Джемілєва 3 травня
на «кордоні» з Кримом. На думку правозахисників і лідерів
представницького органу кримських татар, влада України не в змозі
самотужки протистояти діям російської влади і світове співтовариство має
негайно згуртуватися, щоб зупинити країну-агресора.
Зі свого боку уповноважений Верховної Ради України з прав людини
В. Лутковська заявила, що арешт заступника голови меджлісу суперечить не
лише всім міжнародним нормам, а й здоровому глузду. Мітинг, через участь
у якому заарештували А. Чийгоза, відбувався до анексії в повній
відповідності до українського законодавства, нагадала вона. «Це правовий
сюрреалізм, інакше я це назвати не можу. На українській території,
відповідно до українського законодавства, ця людина мала право на мирне
зібрання. У нас на сьогодні немає спеціального закону, який би регулював
питання мирних зібрань, але у нас є конституційна норма. І саме за те, що він
нею скористався, його заарештували і провели у нього обшук», – сказала
омбудсмен.
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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини наголосила на
необхідності спільних місій, які постійно перебуватимуть у Криму,
фіксуватимуть порушення прав людини і впливатимуть на окупаційну владу.
В. Лутковська підкреслила, що випадок з А. Чийгозом є показником
того, наскільки окупаційна влада не поважає норм ні українського, ні
міжнародного права. За її словами, з приводу арешту заступника голови
меджлісу буде направлена скарга до Європейського суду з прав людини, і
немає сумнівів, що він винесе рішення на користь А. Чийгоза. З іншого боку,
немає жодних гарантій, що Росія виконає це рішення.
Значний резонанс у ЗМІ викликав проведений 26 січня російськими
спецслужбами та співробітниками Слідчого комітету РФ обшук у будівлі
кримськотатарського телевізійного каналу ATR у Сімферополі. Діяльність
каналу на кілька годин виявилася заблокованою. Проведення слідчих заходів,
як і у випадку з А. Чийгозом, пояснили необхідністю вилучення інформації,
що стосується подій, які відбувалися 26 лютого 2014 р. біля парламенту
автономії. Керівництво ATR вважає, що за діями силовиків стоїть кримська
влада. Ті, у свою чергу, звинувачення на свою адресу відкидають. Обшук на
каналі викликав широкий резонанс серед громадськості, правозахисників і
міжнародних організацій.
Арешти, обшуки й депортація, на думку виконавчого директора
Української Гельсінської спілки з прав людини А. Бущенка,
використовуються для того, щоб
позбавити
кримських
татар
А. Бущенко: Це не просто
лідерів,
які
їх
об’єднують,
заборона іноземцю в’їжджати
висловлюються
і
доносять
на територію, це видворення. Це
інформацію про інтереси народу
депортація, яка є прихованою
до світового співтовариства. Ці дії
він
називає
прихованою
депортацією. «Це не просто заборона іноземцю в’їжджати на територію, це
видворення. Це депортація, яка є прихованою», – дає оцінку правозахисник.
Зауважимо, що, за інформацією Р. Чубарова, за 10 місяців з початку
анексії Криму Росією з півострова виїхало 10 тис. кримських татар. «Близько
20 тис. людей були змушені покинути Крим після його незаконної анексії, з
них 9–10 тис. – це кримські татари. Вони виїхали з півострова і розселилися
по Україні. Влада, як і наш меджліс, допомагають їм», – сказав він в ефірі
телеканалу ТВі.
Р. Чубаров зазначив, що велика кількість кримських татар проживає в
Херсонській і Запорізькій областях, решта оселилися в західних областях
України (http://dt.ua/UKRAINE/z-pochatku-aneksiyi-z-krimu-viyihali-10-tisyachkrimskih-tatar-161931_.html. – 2015. – 21.01).
Для протидії російській владі слід використовувати не тільки
міжнародний тиск на агресора, а й інструменти національного права, вважає
А. Бущенко. Українські правоохоронні органи повинні порушувати
кримінальні справи за фактом злочинів у Криму та оголошувати в розшук
підозрюваних у скоєнні їх. «Це один з інструментів впливу не на Росію, а на
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людей, які скоюють там злочини. Порушення кримінальної справи може
призвести до того, що буде постанова про арешт і оголошення в
міжнародний розшук. Тобто людина буде ізольована на території Криму, а на
її майно за межами Росії буде накладено арешт», – зазначає А. Бущенко.
У Генпрокуратурі України вже давно створено спеціальний підрозділ
для розслідування злочинів, скоєних на анексованому півострові.
Правозахисник вважає, що цьому відомству вже час відзвітувати про
результати своєї роботи, щоб громадськість знала, які заходи Україна вживає
для
захисту
своїх
громадян
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26822419.html. – 2015. – 30.01).
У свою чергу керівник кримського меджлісу Р. Чубаров не виключає,
що нинішні репресії проти очільників меджлісу спрямовані на «зміну влади»
в меджлісі й перетворення кримськотатарського руху на маріонетковий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму колишніми членами
меджлісу було засновано громадський рух «Къырым», главою якого на
установчому з’їзді в грудні було обрано Р. Ільясова – депутата створеної
російською владою в Криму держради від «Єдиної Росії», заступника голови
цієї держради, якого за співробітництво з окупаційними структурами
тимчасово виключили зі складу меджлісу. Заступниками голови організації
стали глава Сакського регіонального меджлісу Е. Білялов (перший
заступник), голова Державного комітету у справах міжнаціональних відносин
і депортованих громадян Криму З. Смирнов і голова Бахчисарайської
районної ради Р. Дердаров.
Новий рух, за словами Р. Ільясова, дасть можливість більш ефективно
розв’язувати проблеми, які протягом останніх десятиліть стоять перед
кримськими татарами. «Створення руху викликано... тим, що
представницький орган кримськотатарського народу меджліс загруз
безрезультатно в дискусіях», – підкреслив він.
Крім того, рух буде «міжрегіональним». «Ми будемо створювати рух як
російський міжрегіональний. Як передбачається, ми плануємо охопити
10 суб’єктів: Крим, Севастополь, Краснодарський край, Татарстан,
Башкортостан, Ростов-на-Дону, Москву, Самару, Санкт-Петербург і
Московську область. Це дасть
можливість
створити
свої
А. Алієв: Росія розігрує
чеченський сценарій. Хоче зліпити представництва в цих регіонах і
спільно домагатися розв’язання
один татарський народ, дати
проблем
кримськотатарського
йому лідера з місцевих – якогось
народу», – сказав Р. Ільясов.
свого Кадирова
Фактично,
ідеться
про
інструмент інтеграції кримських
татар у російське суспільно-політичне життя.
Р. Ільясов підкреслив, що новий громадський рух не створюється як
альтернативна структура чинним формам консолідації та самоврядування
кримських татар – курултаю та меджлісу. Незважаючи на його слова,
оглядачі схильні розглядати створення «Къырым» саме в контексті
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протистояти меджлісу, у якому раніше у Р. Ільясова було досить багато
прихильників. Зокрема, політологи зазначали, що Р. Чубаров тільки «на
кілька голосів» випередив Р. Ільясова на останніх виборах голови меджлісу.
Про намагання Росії «зліпити один татарський народ» говорить
координатор громадської ініціативи «Крим SOS» у Львові А. Алієв, за
словами якого несподівано кримські татари «стали дуже цікаві казанським
татарам». «Ми – два окремі народи. За останні 25 років не мали жодних
тісних зв’язків. До нас ментально ближчі турки. Очевидно, Росія розігрує
чеченський сценарій. Хоче зліпити один татарський народ, дати йому лідера
з місцевих – якогось свого Кадирова», – вважає активіст
(http://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_krimski-tatari-zli-na-ukrayinskuvladu-bo-vse-menshe-zgaduye-pro-krim/605978. – 2015. – 27.01).
Про пошуки російською владою свого Кадирова для кримських татар
раніше говорив і Р. Чубаров. Утім, за його словами, Росія не зможе
командувати кримськими татарами. «У червні 1991 р. ми зібрали курултай
кримськотатарського народу, над
підготовкою якого працювали
Р. Чубаров: нікому не вдасться
більше року. Це ідея, яка охопила
купити кримських татар
всіх
кримських
татар
за
радянських часів. За 23 роки
система національного самоврядування кримських татар, що складається з
виборних курултаю, меджлісу, місцевих меджлісів, увійшла у свідомість
кожного татарина. Делегати всіх цих органів обираються самими
кримськими татарами, і цим визначена міра відповідальності кожного з них...
Тому якщо хтось думає, що, переформатувавши курултай і меджліс тими
людьми, яких Росія взяла собі на служіння, вони зможуть командувати
кримськими татарами, то це така ж помилка, яка була вже у багатьох
правлячих політичних сил, – сказав він. – І вона внесе багато дезорганізації
всередину нашої спільноти. Але безперечно одне: нікому не вдасться купити
кримських татар. Народ, який повернувся на свою батьківщину, залишиться
відданим своїй землі, як зберігав цю вірність довгі роки боротьби у
вигнанні».
На тлі дедалі активніших переслідувань корінного народу Криму –
кримських татар російською окупаційною владою – 30 січня в Гаазі
відбулася зустріч лідера кримських татар М. Джемілєва з верховним
комісаром ОБСЄ у справах національних меншин А. Торс.
Зустріч відбулася у світлі того, що маріонеткова «влада» Криму вчинила
чергові дії, спрямовані на руйнування організованого суспільно-політичного
життя громади кримських татар на півострові – у повідомленні ОБСЄ,
зокрема, згадується, що 29 січня, за звинуваченням в «організації та участі в
масових заворушеннях» у лютому 2014 р., був заарештований заступник
голови меджлісу кримськотатарського народу А. Чийгоз.
Під час зустрічі в Гаазі 30 січня лідер кримських татар, народний
депутат України М. Джемілєв і верховний комісар ОБСЄ у справах
національних меншин А. Торс обговорили ситуацію, у якій
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кримськотатарський народ опинився після анексії Криму Росією. Зокрема,
порушено було такі питання, як політичне представництво кримських татар,
земельні питання та питання збереження рідної мови.
«Верховний комісар знову звертає увагу міжнародної спільноти на
небезпечне й непевне становище кримських татар та українців у Криму і
прагне отримати доступ на півострів, аби оцінити ситуацію відповідно до
свого мандата», – зазначається в повідомленні ОБСЄ.
«Влада, що нині реально контролює Кримський півострів, зобов’язана
забезпечити безпеку й пошанування прав людини, включно й прав меншин,
для всіх присутніх на цій території, незалежно від їхнього етнічного
походження»,
–
закликала
А.
Торс
(http://www.newsru.ua/ukraine/02feb2015/osce_meeting_with_mustafa_jemilev_j
an30.html. – 2015. – 2.02).
З проханням звернути увагу на порушення прав корінного народу на
території анексованого Росією Криму до ООН, Туреччини та України
звернувся в січні Комітет із захисту прав кримськотатарського народу.
Комітет прийняв ці звернення на конференції, яка відбулася в Сімферополі,
незважаючи на спроби невідомих її зірвати.
Делегати конференції прийняли звернення до Генерального секретаря
ООН Пан Гі Муна із закликом «не допустити знищення»
кримськотатарського народу. У заяві йдеться, зокрема, про випадки
викрадення кримських татар і порушення їхніх прав. Крім того, Пан Гі Муна
попросили захистити кримських татар від служби в російській армії.
Делегати виступили за проведення міжнародної конференції з безпеки в
Криму під егідою ОБСЄ у квітні. Ініціювати її правозахисники попросили
українську владу.
Крім того, учасники конференції вимагають від МЗС України «вивчити
можливість надання кримськотатарському народу міжнародного статусу
третьої сторони в російсько-українських відносинах з придбанням права
самостійного звернення органів національного самоврядування курултаю та
меджлісу в міжнародні судові інстанції».
У резолюції конференції говориться, що «будь-яка влада в Криму може
існувати тільки за згодою і за чітко вираженої волі кримськотатарського
народу» (http://dt.ua/UKRAINE/krimski-tatari-zvernulisya-v-oon-z-prohannyamne-dopustiti-yih-znischennya-161693_.html. – 2015. – 18.01).
Кримські татари апелюють до міжнародної спільноти та української
влади, проте не вважають дії останньої щодо розв’язання кримської
проблеми задовільними. Зокрема, за словами медіа-консультанта зі Львова,
координатора громадської ініціативи «Крим SOS» у місті, 26-річного
А. Алієва, «люди злі на українську владу, бо вона все менше згадує про
Крим. Коли П. Порошенко вийшов зі своєю стратегією розвитку до 2020 р.,
де про окупований півострів не було жодного слова, кримські татари сказали:
це означає, що ми вам уже не потрібні? Сотні тисяч кримчан через “не хочу”
мусять отримувати російські документи, бо інакше їм життя не буде. Я
противник того, щоб татари виїжджали з Криму. Цього найбільше хоче
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Путін: територія буде зачищена й не матиме головного болю»
(http://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_krimski-tatari-zli-na-ukrayinskuvladu-bo-vse-menshe-zgaduye-pro-krim/605978. – 2015. – 27.01).
Про роздратування кримських татар і громадян України, які залишилися
на території анексованого Росією Криму, діями української влади говорить і
колишній лідер меджлісу кримськотатарського народу М. Джемілєв. За його
словами, люди невдоволені тим, що українська влада не перекриває
постачання продукції та енергії на півострів. Це робиться з меркантильних
причин і впливає на те, що інші країни не застосовують санкцій, заявив
народний депутат. «Кримські татари кажуть, що витерплять це (перекриття
постачання). Але цілі каравани йдуть з України, і не тому, що хочуть
годувати Крим, а просто заробляють, бо там ціни вищі. Це тоді, коли всі
країни оголосили санкції, – сказав М. Джемілєв. – Коли я в Туреччині говорю
про те, що їхні кораблі заходять в Крим, то мені відповідають, щоб ми
спочатку розібралися зі своїми».
Щодо постачання електроенергії М. Джемілєв заявив, що жодних
домовленостей з країною-агресором бути не може й кримські татари
відмовляються від такого гуманізму української влади. «Перебої з
електропостачанням вже дають результати. Зараз на вулицях в Криму ви не
побачите російських прапорів. Можна почути тільки нехороші слова на
адресу РФ», – додав
народний депутат.
М. Джемілєв: кримські татари та
Щодо подальших
громадяни України, які залишились на
сценаріїв
розвитку
території анексованого Росією Криму,
ситуації в анексованому
невдоволені тим, що українська влада не
Криму, то, на думку М.
перекриває постачання продукції та
Джемілєва,
російська
енергії на півострів
влада або створить таку
атмосферу нетерпимості
й тиску, що кримські татари самі емігруватимуть, як це було під час першої
окупації у 1873 р., або спробує спровокувати криваві події. «Другий сценарій
– спроба спровокувати криваві події. Аби відбулося кровопролиття, а потім
можна було б заявити, мовляв, ось тут терористи. Подібне вже було в Чечні»,
– сказав М. Джемілєв http://galnet.org/news/252504-krymski-tatary-ta-ukrajintsiobureni-scho-vlada-dosi-postachaje-na-pivostriv-produkty-ta-elektroenerhiyu.
–
2015. – 28.01).
На переконання лідера меджлісу Р. Чубарова, для того щоб повернути
Крим до складу України, світове співтовариство має застосувати комплекс
заходів «політичного, правового, дипломатичного, а також військового
характеру». Про це політик заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Є досить повний комплекс заходів, завдяки яким Росія просто піде з Криму.
Це економічні заходи, це повне блокування взаємодії з Росією по практично
всім аспектам міжнародної діяльності, це залучення заходів у новітніх
технологіях – комп’ютерних, банківських», – вважає глава меджлісу.
При цьому, на думку Р. Чубарова, не варто ігнорувати й заходи
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військового характеру. «Я думаю, спираючись на політико-правові та
дипломатичні зусилля, світ і Україна в тому числі повинні також
демонструвати свою військову готовність і рішучість. Не доводячи ситуацію
до військових дій, але змусити агресора піти з нашої землі», – заявив він.
Голова меджлісу підкреслив, що тільки за умови «комплексного
застосування цих заходів Крим вдасться повернути до складу України»
(http://news.allcrimea.net/news/2015/1/21/chubarov-prizyvaet-mirovoesoobshestvo-prodemonstrirovat-voennuju-reshimost-v-voprose-vozvrasheniyakryma-29459. – 2015. – 21.01).
Офіційну позицію України щодо Криму висловив в ефірі телеканалу
«1+1» речник Міністерства закордонних справ України Є. Перебийніс. За
його словами, Захід та Україна продовжують наполягати на тому, що Крим –
українська територія, і боротимуться за півострів, однак ця боротьба
лежатиме насамперед у юридичній площині. «Крим ніхто ніколи не забував і
не забуде – і те, що зараз в декларації було записано про територіальну
цілісність (ідеться про підписану 12 лютого 2015 р. Мінську угоду-2. – Прим.
авт.), є ще одним підтвердженням того, що Захід і Україна будуть
продовжувати боротись за Крим, але боротьба за Крим буде іншою, ніж
боротьба за Донбас. Адже тут будуть вступати в силу юридичні, правові
механізми. І звичайно, що це займе набагато більше часу», – підкреслив
Є. Перебийніс.
Він також додав, що «боротьба за Крим буде полягати в тому, щоб в
Україні проводилися реформи, і коли Україна стане ближчою до ЄС в усіх
напрямах, я думаю, що питання Криму буде вирішуватись простіше»
(http://24tv.ua/news/showNews.do?pro_krim_nihto_ne_zabuv__mzs&objectId=54
3040. – 2015. – 13.02).
Водночас до Криму, а саме до становища кримських татар у Криму,
зростає увага з боку Туреччини, яка включає кримськотатарську тему як у
порядок денний своїх відносин з Росією, так і з міжнародними організаціями.
Початок року ознаменувався черговим сплеском турецького уваги до
питання становища кримських татар на анексованій території. Відправною
точкою стало інтерв’ю міністра закордонних справ Туреччини
М. Чавушоглу, у якому він фактично звинуватив Росію в невиконанні
обіцянок щодо розв’язання проблем кримськотатарського народу. Керівник
зовнішньополітичного відомства розповів, що під час візиту В. Путіна до
Туреччини 1 грудня минулого року переслідування та зникнення кримських
татар обговорювалися на зустрічі з турецьким президентом Р. Ердоганом.
Але, як випливає зі слів міністра, президент Росії лише підтвердив
обіцянки, які раніше вже давалися кримським татарам: зробити їхню мову
державною в Криму, надати права, яких не було в Україні, і виділити місця в
республіканському уряді. «Проте хотілося б побачити це на практиці. Ми із
жалем спостерігаємо, що до сьогодні жодну з цих обіцянок не було виконано.
Росія – наш друг, проте, якщо у неї є помилки, ми повинні сказати про це», –
зазначив М. Чавушоглу (http://krymedia.ru/politics/3370685-krymskotatarskyikonek-turetsko-rossyiskykh-otnoshenyi. – 2015. – 11.02).
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Згодом голова турецького уряду А. Давутоглу висловився на підтримку
суверенітету й територіальної цілісності України. За його словами,
«Туреччина не визнає анексію Криму». «Територіальна цілісність і
суверенітет України важливі не тільки для вас, але і для всього світу», –
сказав прем’єр на зустрічі з Президентом України П. Порошенком. За
словами А. Давутоглу, Україна та її стабільність є основною для
чорноморського регіону, а питання Криму потрібно завжди тримати на
порядку
денному
(http://tvi.ua/new/2015/01/22/premyer_turechchyny_ne_vyznaye_aneksiyi_krymu.
– 2015. – 22.01).
Критику з боку офіційної Анкари спричинили й дії окупаційної влади
стосовно телеканалу ATR – у МЗС Туреччини обурилися через обшук
російськими силовиками телеканалу й назвали їхній тиск неприпустимим і
таким, що порушує свободу друку. Про це йдеться в заяві, опублікованій
міністерством. «Безперешкодне, без тиску і залякування, продовження
мовлення АТR – єдиного телевізійного каналу, розрахованого на кримських
татар, є основним правом на свободу отримання інформації нашим
спорідненим народом, який є корінним у Криму. Туреччина буде
продовжувати захищати права споріднених кримських татар, які завжди
відстоювали свої погляди демократичними шляхами, на всіх платформах і
уважно стежити за їхнім становищем», – ідеться, зокрема, у документі
(http://tsn.ua/politika/mzs-turechchini-zasudilo-maski-shou-na-krimskotatarskomukanali-405956.html. –2015. – 29.01).
З цією метою влада Туреччини планує скерувати до Криму неофіційну
делегацію, яка займеться питанням прав кримських татар в умовах російської
окупації півострова. Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на посла
Російської Федерації в Анкарі А. Карлова. За інформацією російського
дипломата, до складу делегації ввійдуть турецькі екс-політики, бізнесмени та
представники
громадських
організацій
(http://ua.korrespondent.net/world/3477637-predstavnyky-turechchyny-pereviriatu-krymu-stanovysche-krymskykh-tatar. – 2015. – 10.02).
Тим часом кримськотатарські організації Туреччини назвали анексію
Криму Росією «другою окупацією». Відповідне рішення прийняли в Анкарі
8
лютого
під
час
консультативного
засідання
Об’єднання
кримськотатарських організацій Туреччини, повідомляє прес-служба
Міністерства закордонних справ Туреччини. У заяві, ухваленій за підсумками
засідання, Крим було названо історичною та єдиною батьківщиною
кримських татар. Зокрема, представники 42 кримськотатарських організацій
Туреччини ухвалили нижченаведені рішення:
«1. Крим є історичною та єдиною батьківщиною кримських татар.
2. Друга окупація Криму Російською Федерацією, здійснена 27 лютого
2014 р., є незаконною та ніколи не буде визнана. Російська Федерація
повинна негайно припинити здійснювати це беззаконня.
3. Всесвітня діаспора та організації кримських татар в усьому світі на
чолі із законними лідерами кримськотатарського національного курултаю,
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кримськотатарського національного меджлісу та Кримськотатарського
національного руху, які були обрані до окупації на основі принципів права та
поваги до прав людини в умовах свободи та демократії, усіма силами
захищатимуть права кримських татар і територіальну цілісність України в
умовах незаконної окупації, здійсненої Російською Федерацією.
4. Кримськотатарські організації Туреччини, діючи на основі
вищенаведених принципів, захищатимуть права кримських татар на
міжнародній арені в усіх сферах, перш за все у політичній, соціальній та
культурній, а також виступатимуть проти будь-яких спроб завдати шкоди
правам кримських татар.
5. Організації докладатимуть усіх законних зусиль у напрямі доведення
та захисту позиції та справедливої справи кримських татар в Організації
Об’єднаних Націй, органах Європейського Союзу, Міжнародного суду в
Гаазі, Європейського суду з прав людини та на всіх інших платформах», –
ідеться в тексті заяви.
У документі також додається, що «будь-яка проблема та шкода, завдана
кримським татарам, які живуть у Криму, по суті, є шкодою, завданою також
усій кримськотатарській діаспорі» (http://www.unn.com.ua/uk/news/1436226krimski-tatari-turechchini-viznali-krim-svoyeyu-yedinoyu-batkivschinoyu. – 2015.
– 10.02).
Отже, змушені обирати між історичною батьківщиною та прихованою
депортацією кримські татари намагаються протистояти окупаційній владі та
привернути увагу як міжнародного співтовариства, так і урядів України та
Туреччини, закликаючи їх захистити права кримськотатарського народу. У
зв’язку з цим українській владі, яка тривалий час нехтувала проблемами
Криму й у підсумку отримала проблему анексії півострова, не варто було б
відкладати «кримськотатарське питання» на далеку перспективу, на що, за
висновками оглядачів, вказує відсутність питання в порядку денному зустрічі
«нормандської четвірки» в Мінську 12 лютого. Недостатня увага до питання
сьогодні – це перспектива вирішення його в майбутньому на користь іншого
сусіда – Туреччини.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликав Парламентську
асамблею Ради Європи «називати речі своїми іменами» і повною мірою
відобразити факт російської агресії проти України, що призвела до
нинішньої ситуації на Донбасі та незаконної окупації Криму. Про це
В. Гройсман заявив під час зустрічі з доповідачем Комітету з політичних
питань і демократії Парламентської асамблеї Ради Європи К. Зеленковою у
вівторок, 17 лютого, обговорюючи майбутню доповідь К. Зеленкової про
«політичні наслідки кризи в Україні».
За словами В. Гройсмана, українська сторона готова в повному обсязі
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виконувати мінські домовленості. «Жодних альтернатив Мирному плану
Президента України і мінським домовленостям у “нормандському форматі”
немає», – зазначив він, додавши, що Верховна Рада «дуже швидко» виконає
всі завдання в контексті імплементації мінських угод.
Разом з тим, за словами В. Гройсмана, мінські домовленості «вселяють
надію, але не повинно створюватися жодних ілюзій». Він висловив думку,
що нині скасовувати санкції проти Російської Федерації, яка здійснює щодо
України військову, економічну й інформаційну агресію, не можна.
У свою чергу К. Зеленкова поінформувала, що метою її візиту є
вивчення шляхів забезпечення «довгострокового миру і стабільності», і
заявила, що підтримує необхідність збереження суверенітету й
територіальної цілісності України, а також виступає за встановлення повного
контролю України над її державним кордоном з Росією.
В. Гройсман на прохання К. Зеленкової поінформував про законодавче
забезпечення виконання мінських домовленостей у частині проведення
місцевих виборів. За словами Голови Верховної Ради, місцеві вибори на
території усієї держави, у тому числі на Донбасі, мають відбутися на підставі
конституційної реформи, яка має бути завершена до жовтня цього року, із
внесенням відповідних змін у частині децентралізації до законодавства.
«Модель децентралізації, яку ми пропонуємо, влаштує усі регіони України, у
тому числі Донецьку і Луганську області», – зазначив він. Дата проведення
цих виборів, сказав В. Гройсман, залежатиме від того, як відбуватиметься
процес впровадження мінських домовленостей від 12 лютого (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.02).
***
Верховна Рада України, орієнтовно 26 лютого, проведе позачергове
засідання, на якому розгляне законопроект про внесення змін до
Державного бюджету на 2015 рік. Про це Голова Верховної Ради України
В. Гройсман заявив під час брифінгу у вівторок перед початком наради голів
парламентських комітетів і керівників депутатських фракцій за участі
урядовців з метою обговорення урядового законопроекту про внесення змін
до Державного бюджету України на 2015 рік та організації його обговорення
в парламенті.
«До цього часу ми маємо дуже ефективно побудувати роботу, взаємодію
з урядом», – заявив він, наголосивши, що всі депутати готові до системної
роботи над проектом. Після наради голів парламентських комітетів і
керівників депутатських фракцій за участі урядовців, під час якої уряд
презентуватиме зміни до бюджету, сказав В. Гройсман, законопроект буде
направлено до комітетів і фракцій, аби напрацювати узгоджені позиції перед
винесенням документа на голосування в сесійній залі.
Керівник парламенту зазначив, що має намір докласти всіх зусиль до
узгодження позицій парламенту та уряду в процесі роботи над проектом змін
до Державного бюджету. «Буде налагоджена системна робота, і я би хотів,
щоби сьогодні ця презентація була першим кроком до знаходження спільних
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рішень перед голосуванням, – сказав керівник парламенту. – Необхідно
системно і серйозно попрацювати над цим документом».
Відкриваючи нараду, Голова Верховної Ради наголосив, що сьогодні
«важливо не втрачати час», щоб потім, перед розглядом документа в сесійній
залі, не працювати в «авральному режимі».
Він звернувся до урядовців надати представників Кабінету Міністрів
України до комітетів парламенту, аби в процесі роботи було знайдено
узгоджене рішення.
В. Гройсман також звернувся до голів парламентських комітетів із
закликом відсьогодні спланувати засідання комітетів таким чином, щоб
організувати ефективну взаємодію з урядом (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.02).
***
Звернення Голови Верховної Ради України В. Гройсмана з нагоди
річниці трагічних подій на Майдані.
Шановні співвітчизники!
Рік тому змінилося життя кожного з нас. З першою кулею на Майдані,
яка обірвала життя одного з наших братів, Україна стала іншою. Змінилися
ми всі. Адже саме в цей день розпочалася війна. Спочатку вона виглядала як
війна між минулим і майбутнім, згодом вона переросла в протистояння
держав, які так само, як і люди, роблять свій вибір – продовжувати чіплятись
за старі корумповані радянські ідеали чи будувати нове життя.
За цей рік ми змінилися. Ми відновили боєздатну армію, допомогли
більш ніж мільйону переселенців зі Сходу знайти нові домівки, в країні
виник потужний волонтерський рух.
Формування нового громадянського суспільства, яке об’єдналось
навколо ідеалів Майдану та бореться за єдину і неділиму Україну,
відродження інтересу до України в світі – це найбільший здобуток
українського народу за цей час.
Ідеали Майдану дуже прості – не красти, не брехати і змінювати країну.
Український парламент відповідає за свою частину реформ, і ми вже
розпочали приймати закони, спрямовані на боротьбу з корупцією,
відновлення довіри до суду, спрощене ведення бізнесу, відродження
місцевого самоврядування.
Оновлення країни і встановлення миру – це найголовніше, що ми усі
разом маємо сьогодні зробити. Маємо побудувати нову європейську Україну.
Це те, заради чого розпочалась революція гідності, за що гинули на Майдані
та потерпають сьогодні наші співвітчизники під обстрілами російських
«градів» на Донбасі і в окупації в Криму. Україна вже заплатила дуже високу
ціну і продовжує її платити, і ми не маємо жодного права змарнувати цей
шанс
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.02).
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***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко провела зустріч з
головою фракції «Зелені – Європейський вільний альянс» у
Європарламенті Р. Хармс.
У зустрічі також взяли участь народні депутати С. Заліщук, І. КлимпушЦинцадзе та М. Найєм.
Зустріч була присвячена обговоренню питання конфлікту на Сході
України, введенню режиму припинення вогню, мирним шляхам подальшого
врегулювання ситуації, необхідності розв’язання проблеми біженців і
тимчасово переміщених осіб.
Зокрема, сторони погодилися, що мінські домовленості, на жаль, не
привели до повного припинення вогню, про що свідчать насамперед запеклі
бої в районі Дебальцевого, які ведуть підтримувані Росією терористи.
Українські депутати констатували, що, вочевидь, економічні й політичні
санкції, введені світом проти Російської Федерації, не дали реального
результату, і, у зв’язку з цим, наголосили на необхідності як істотного
розширення цих санкцій, так і термінового збільшення реальної допомоги
Україні.
Однією з ключових умов початку мирного процесу й недопущення
подальшої ескалації збройного конфлікту було визначено якнайскоріше
введення ефективного та дієвого контролю по всій лінії українського
кордону
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо посилення адміністративної
відповідальності за порушення вимог щодо поводження з відходами та
благоустрою територій).
Метою законопроекту (реєстр. № 1816) є запровадження адекватної
відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами та
благоустрою територій.
Проектом пропонується в Законі України «Про відходи» ввести нові
терміни: «забруднення відходами» та «засмічення відходами» та привести у
відповідність із цими термінами Водний, Земельний, Лісовий кодекси,
Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України «Про
благоустрій населених пунктів» та «Про автомобільні дороги».
Указані терміни широко застосовуються в законодавстві, у тому числі в
Кодексі України про адміністративні правопорушення, але відсутність
їхнього тлумачення ускладнювало правозастосувальну практику.
На думку членів комітету, прийняття проекту матиме позитивні
соціально-економічні наслідки у сфері поводження з побутовими відходами
та благоустрою населених пунктів, підвищить відповідальність і, як наслідок,
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буде зменшення правопорушень у цій сфері (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Необхідно повернути довіру до банківської системи, бо жодна
держава не може функціонувати без її ефективної роботи. На цьому
наголосила заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд,
відкриваючи в середу парламентські слухання на тему: «Про шляхи
стабілізації банківської системи України».
О. Сироїд нагадала, що 15 січня 2015 р. Верховною Радою України було
прийнято рішення про проведення парламентських слухань на тему: «Про
шляхи стабілізації банківської системи України».
Заступник Голови Верховної Ради зазначила, що «становище банківської
системи є одним з ключових індикаторів взаємної довіри держави і
суспільства». За її словами, нинішня «розхитаність» банківської системи є
наслідком «руйнування довірливих стосунків між людиною і державою».
На думку О. Сироїд, основні причини нинішньої кризи банківської
системи «стосуються ставлення держави до одного з основоположних прав
людини – права власності».
На переконання заступника Голови Верховної Ради, надзвичайно
важливим у питанні поновлення довіри до банківської системи є
забезпечення ефективної роботи судів. «Поки не буде справедливого суду,
право власності, як й інші права, захищені не будуть», – наголосила вона
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 18.02).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції ухвалив рішення
щодо відповідності 56 проектів законодавчих актів вимогам
антикорупційного законодавства.
Також на засіданні було розглянуто питання щодо нецільового
використання державних коштів і зловживань корупційного характеру
колишнім керівництвом Державної прикордонної служби України. Як
зазначалося під час засідання комітету, з кінця жовтня 2014 р. в органах
Держприкордонслужби проводився внутрішній аудит, під час якого було
встановлено ряд фінансових порушень, зокрема в роботі керівництва та
посадових осіб управління будівництва та інвестицій відомства на загальну
суму понад 6 млн грн.
Заступник голови комітету В. Чумак зазначив, зокрема, що «в Державній
прикордонній службі України існують проблемні питання: зрозуміло, що
пункти пропуску через кордон є достатньо корупціогенними зонами, де
подекуди самі громадяни спонукають до певних корупційних зловживань».
В. Чумак наголосив також на тому, що останнім часом у
Держприкордонслужбі відбуваються й позитивні зміни: структура стала
більш відкритою для контролю з боку громадських організацій, урядових
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інституцій і народних депутатів.
Перший заступник голови Держприкордонслужби В. Серватюк
відзначив необхідність співпраці з комітетом у таких сферах, як очищення
влади, протидія корупції та реформування правоохоронних органів. «Для
нового керівництва відомства питання ефективного використання
бюджетних коштів та протидії корупційним проявам є принциповим і вкрай
важливим», – наголосив він.
За результатами розгляду питання було прийнято рішення продовжити
здійснення
парламентського
контролю
за
діяльністю
органів
Держприкордонслужби та її посадових осіб (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту
прийняти за основу та в цілому законопроект про внесення змін до
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
(щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я).
Проектом (реєстр. № 1332) пропонується доповнити ст. 77 Основ
законодавства України про охорону здоров’я положеннями, згідно з якими
медичним і фармацевтичним працівникам надається право на отримання:
– щомісячної надбавки за вислугу років у відсотках до посадового
окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони
здоров’я у таких розмірах: понад три роки – 10 %; понад 10 років – 20 %;
понад 20 років – 30 %;
– щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу
(ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків;
– допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу
(ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
– доплати в розмірі 25 % щомісячно від посадового окладу (ставки
заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони
здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.
На думку членів комітету, реалізація норм цього проекту сприятиме
підвищенню рівня матеріального забезпечення працівників державних і
комунальних закладів охорони здоров’я, зростанню престижності їхньої
праці, створенню передумов для забезпечення висококваліфікованими
кадрами закладів охорони здоров’я, розташованих насамперед у сільській
місцевості та селищах міського типу.
Народні депутати взяли також до уваги, що аналогічні запропонованим у
законопроекті соціальні гарантії вже поширюються на працівників культури
й освіти, і їх поширення на працівників охорони здоров’я сприятиме
встановленню соціальної справедливості в оплаті праці зазначених категорій
працівників
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.02).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Донецької
області в м. Артемівськ відвідав розташування українських військових,
які були перегруповані з Дебальцевого. Президент подякував українським
воїнам за мужність.
Глава держави вручив державні нагороди та поінформував про
присвоєння звання Героя України за виявлений героїзм у захисті
територіальної цілісності та суверенітету і високий професіоналізм під час
бойових дій у Дебальцевому командиру 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної
бригади С. Шапталі. «Пане полковнику та весь особовий склад, дякую вам за
зразкове виконання бойового завдання, за мужність та героїзм, які ви
продемонстрували протягом шести місяців. Сьогодні вами пишається не
лише Мукачеве і Закарпаття, а вся Україна», – заявив П. Порошенко.
Глава держави оглянув розташування українських військових, які були
перегруповані з Дебальцевого, та поспілкувався з ними.
Президент провів нараду з військовим керівництвом (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 18.02).
***
В Артемівську Президент України П. Порошенко зустрівся з
військовими, яких було перегруповано з Дебальцевого. Глава держави
подякував військовослужбовцям підрозділів, кожному бійцю за мужність і
героїзм, виявлені під час виконання бойового завдання.
«Я гордий і щасливий тим, що є Верховним головнокомандувачем таких
Збройних сил. Ви тримали удар до кінця, не здаючи своїх позицій у
Дебальцевому. Ми захищаємо свою землю, і я кожному з вас дякую за
мужність, дякую за героїзм», – заявив Президент.
Говорячи про виконання мінських домовленостей і ситуацію останніх
днів у Дебальцевому, П. Порошенко зазначив: «Весь світ побачив, як Росія не
виконує свої зобов’язання».
Командир 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади Герой України
С. Шаптала підкреслив, що солдати намагалися тримати позиції до
останнього. «Скажу за свою бригаду, за кожного свого військового –
завдання свої вони виконали в повному обсязі. Ніхто з бійців не відійшов, не
залишив свої позиції. Вважаю, що це героїзм кожного солдата», – сказав
командир, зауваживши, що військовослужбовці стали перегруповуватися
лише після затвердження відходу Генеральним штабом.
Комбриг також наголосив, що військовослужбовці готові й надалі
захищати територіальну цілісність і суверенітет держави. «Ще такого ніколи
не було, щоб українські воїни на своїх позиціях відійшли або здали зброю.
Про таке навіть не було мови. Ми готові й далі боронити українську землю
на всі 100 %», – сказав полковник.
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Відповідаючи на питання військових, Президент зазначив, що кожному
механіку-водію, який вивів техніку з поля бою, буде виплачена премія та
підвищена платня, а всі частини, які вийшли з Дебальцевого, будуть
відправлені на ротацію (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Президент України П. Порошенко заявив, що прийняв рішення про
відведення військ з району Дебальцевого, щоб зберегти життя
українських військових.
«Військові зробили свою справу. Продемонстрували світу, що Україна
неухильно дотримується мирних домовленостей. Мотивація мого рішення –
зберегти життя українських військових і провести операцію, яка зберігає
найкращий потенціал Збройних сил України», – зазначив Президент по
поверненні із зони АТО, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки
і оборони.
Глава держави повідомив, що напередодні о 13:00 як Верховний
Головнокомандувач віддав наказ скоординувати під керівництвом
начальника Генерального штабу операцію з планового організованого виходу
українських військ з Дебальцевого. ОБСЄ було поінформовано, що це
зроблено у зв’язку з тим, що ОБСЄ не має можливості проведення
верифікації відводу важкої артилерії та забезпечення режиму припинення
вогню.
Про це рішення також було поінформовано міжнародних партнерів.
Глава держави зазначив, що США, Німеччина, Франція, Європейський Союз
та НАТО чітко підтримали позицію України і визнали, що вона неухильно
дотримується Мінських домовленостей, а відповідальність за зрив мирного
процесу повністю лежить на російській стороні і бойовиках, яких вона
підтримує.
«Це була дуже важка, але дуже гідна операція, яка фактично
проводилася вночі під шквальним вогнем російської артилерії», – повідомив
Президент. «Ми продемонстрували, що ніякого оточення немає, наші війська
здатні провести операцію і вийти з Дебальцевого», – наголосив Президент.
За словами глави держави, станом на зараз з Дебальцевого вийшли
2475 військовослужбовців та виведено майже 200 одиниць техніки. «На жаль,
не всім вдалося дійти. За попередніми даними, ми втратити 6 героїв, більше
100 поранених, на щастя, абсолютна більшість – поранення легкої і середньої
тяжкості, і після одужання вони готові повернутися до лав», – сказав
Президент.
«Дуже важко військовим, їх родинам, але ще більше важко, коли в
соцмережах і ЗМІ розповсюджуються фейки, які виготовляються не на
території України», – також сказав Президент.
П. Порошенко повідомив, що Україні був поставлений ультиматум:
якщо війська хочуть вийти, вони мають скласти всю зброю, підняти білий
прапор і здатися в полон. «Я особисто вийшов на керівників частин, які були
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розташовані в Дебальцевому, і я пишаюся нашими Збройними силами.
Жоден з тих, з ким я спілкувався, не погодився на принизливі умови. Всі
були готові виконати наказ», – сказав Президент.
Глава держави повідомив про рішення відзначити нагородами воїнів, які
виявили мужність і героїзм при проведенні цієї операції (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 19.02).
***
РНБО на чолі з Президентом прийняла рішення про запрошення в
Україну миротворчої місії ООН.
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні, яке пройшло
під головуванням Президента П. Порошенка, прийняла рішення про
звернення до ООН з проханням направити в Україну миротворчу місію, яка
буде діяти відповідно до мандату Ради Безпеки ООН.
Відкриваючи засідання, глава держави зазначив: «Найкращий для нас
формат – це поліцейська місія Євросоюзу. Це буде найбільш ефективним
гарантом безпеки в ситуації, що склалася, коли слово мира не дотримується
ні Росією, ні тими, кого вона підтримує».
П. Порошенко повідомив, що під час Мінських переговорів попередньо
обговорював це питання з президентами Франції та Росії, а також з
канцлером ФРН, передбачаючи, що Мінські домовленості можуть не
виконуватися. Президент відзначив, що тепер буде розпочато офіційні
консультації, які зможуть забезпечити мир.
Крім цього, РНБО схвалила зміни до Закону про правовий режим
воєнного стану, напрацьовані за дорученням Президента. Глава держави
зазначив, що зміни враховують досвід і особливості гібридної війни. Він
висловив сподівання, що Верховна Рада після обговорення підтримає
внесення цих змін. «Нам треба бути готовими боронити державу», – заявив
П. Порошенко.
РНБО також прийняла рішення про створення Воєнного кабінету при
РНБО, до складу якого увійдуть керівники країни та силових блоків органів
влади.
Також розглянуто комплексні заходи щодо посилення безпеки держави.
Кабінету Міністрів та Службі безпеки доручено напрацювати нове
положення про єдину державну систему запобігання, реагування та
припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків.
РНБО також затвердила комплекс заходів з побудови в країні єдиної
системи цивільного захисту.
Також РНБО затвердила план проведення багатонаціональних навчань за
участі Збройних сил України на території України та їх участі у навчаннях за
межами країни у 2015 р., а також про допуск підрозділів збройних сил інших
держав на територію України для участі у навчаннях.
Крім цього, затверджено заходи щодо створення належної матеріальнотехнічної
бази
для
лікування,
реабілітації
та
оздоровлення
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військовослужбовців. Йдеться про передачу в тимчасове користування
Міноборони та силових відомств лікувальних можливостей профспілок,
інших лікувальних та оздоровчих закладів. «Героям війни необхідно
забезпечити повноцінну реабілітацію після участі в бойових операціях», –
наголосив Президент.
Глава держави, який щойно повернувся з району антитерористичної
операції, повідомив про успішно проведену операцію з відведення
українських військ з району Дебальцевого (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
18.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Д. Байденом.
Президент України подякував США за тверду підтримку під час
засідання Ради Безпеки ООН.
П. Порошенко та Д. Байден констатували, що режим припинення вогню,
введений у дію мінськими домовленостями, не виконується через постійні
обстріли з боку бойовиків, особливо в районі Дебальцевого.
Президент П. Порошенко наголосив на необхідності негайних дій для
зупинення ескалації та зриву мінських домовленостей. Він також закликав
США реалізувати попередні заяви щодо надання Україні додаткових засобів
для посилення її обороноздатності.
Віце-президент Д. Байден запевнив у підтримці України та домовився із
Президентом П. Порошенком про постійну координацію між Україною,
США, Німеччиною, Францією, а також у рамках ООН та ОБСЄ (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 18.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
П. Порошенко та А. Меркель засудили порушення режиму припинення
вогню в Дебальцевому. «Це цинічна атака на мінські домовленості», – заявив
Президент П. Порошенко. Він закликав Європейський Союз і всю
міжнародну спільноту до жорсткої реакції у відповідь на віроломні дії
бойовиків та Росії. «Сьогодні світ має зупинити агресора. Звертаюся до
постійних членів Ради Безпеки ООН не допустити подальшого порушення
основоположних принципів і норм ООН та розгортання повномасштабних
воєнних дій у самому центрі Європи», – заявив глава Української держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 17.02).
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***
Президент П. Порошенко провів зустріч із Всеукраїнською радою
церков та релігійних організацій.
Глава держави подякував присутнім за підтримку української
державності, суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та
українського духу. «Закликаю вас продовжити опіку над народом у ці
складні часи, бо духовна підтримка та добре слово роблять набагато більше,
ніж матеріальні блага. Ми разом можемо подати приклад державноцерковного партнерства у вирішенні складних проблем та загоєнні ран,
завданих нашим людям та нашій країні», – підкреслив П. Порошенко.
Президент нагадав, що під час революції гідності молитва та підтримка
святих отців дуже допомагала українцям у боротьбі. «Це слово Боже, яке
лунало вдень і вночі, заряджало енергією, було дороговказом», – наголосив
він. П. Порошенко закликав підтримувати українських військових, які
сьогодні боронять Україну від агресії.
Президент також подякував представникам церков і релігійних
організацій, які знаходять мужність служити в Криму. «Це дуже важливо, бо
це є однією з форм української присутності у тимчасово окупованому
Криму», – зазначив П. Порошенко.
Президент підкреслив, що в Україні всі церкви та релігійні організації
мають рівні права. При цьому П. Порошенко звернув увагу, що інформаційна
війна Росії торкається церковних питань і є намагання розколоти українське
суспільство. Так, майже 20 % пропаганди стосується релігійних матеріалів.
«Жодного сумніву, що нам вдасться відбити цю інформаційну агресію.
Церковну карту ми розіграти не дамо», – наголосив Президент.
У свою чергу представники українських церков і релігійних організацій
зазначили, що щоденно моляться за Україну, у тому числі у військових
частинах та зоні проведення АТО. При цьому предстоятель Української
православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет додав, що
поширюються думки про те, що треба молитися за мир і не брати зброї та не
захищати свою державу. «Наша Всеукраїнська рада церков та релігійних
організацій прийняла звернення, в якому нагадує, що Батьківщину треба
захищати, бо це є священним обов’язком не лише кожного громадянина, а
кожного християнина», – наголосив він.
На зустрічі також було порушено питання про ліквідацію Національної
експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Президент зазначив,
що суспільство повинно мати надійний захист від кроків, які руйнують
суспільну мораль, однак цим не має займатися державний бюрократичний
орган, що себе дискредитував (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 17.02).
***
Глава держави підписав указ про строки проведення чергових
призовів і звільнення в запас військовослужбовців у 2015 р.
Згідно з документом, у 2015 р. чергові призови громадян України на
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строкову військову службу відбудуться у квітні – травні та жовтні –
листопаді.
На строкову військову службу призовуть придатних за станом здоров’я
до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким
до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і старших
осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або
відстрочку від призову на строкову військову службу.
Кабінету Міністрів України доручено визначити чисельність громадян,
які підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяги
видатків для проведення чергових призовів у 2015 р.
Крім того, указ передбачає звільнення у квітні – травні 2015 р. у запас із
Збройних сил України, інших військових формувань України, Державної
спеціальної служби транспорту військовослужбовців, які вислужили
встановлені строки строкової військової служби (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
17.02).
***
В Украине будет создана единая система гражданской защиты
населения. Об этом сообщил секретарь СНБО А. Турчинов, передает прессслужба ведомства. По его словам, Украина стала свидетелем, когда агрессор
не ведет откровенные военные действия, но оказывает террористические
акты и провокации. И именно поэтому на заседании СНБО встал вопрос
построения системы гражданской защиты населения и минимизации
последствий
терактов
(http://korrespondent.net/ukraine/3481342-v-snboodobryly-predlozhenye-poroshenko-o-vvedenyy-na-donbass-myrotvortsev-oon).
«Отработано детальное решение о комплексных мерах в вопросах
антитеррористической деятельности. Кабинет Министров и СБУ должны
отработать новое положение о единой государственной системе
предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и
минимизации их последствий», – сказал секретарь СНБО. Он пояснил, что
эта система будет предусматривать три уровня угрозы, которая будет
отмечаться соответствующими цветами: синий – повышенный, оранжевый –
высокий, красный – критический. А. Турчинов уточнил, что также будет
разработаны критерии идентификации этих угроз и определены
мероприятия,
которые
будут
употребляться
всеми
субъектами
исполнительной власти, систем территориальной обороны и систем защиты.
Кроме того, секретарь СНБО сообщил, что речь идет и о комплексе мер
по построению в Украине единой системы гражданской защиты, за это
ответственны Кабинет Министров, министерства и ведомства, которые
должны в первую очередь идентифицировать объекты гражданской защиты
и, в частности, разработать план обучения в высших и средних учебных
заведениях
и
на
рабочих
местах
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 19.02).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає від НКРЕ й
Міністерства енергетики та вугільної промисловості невідкладно
встановити чіткий алгоритм – «платиться тільки за ту електричну
енергію, яка поставляється на території, що контролюються
українською державою». Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету
Міністрів у середу, 18 січня.
А. Яценюк дав доручення зупинити фінансові перерахування, «доки не
з’ясується, за що ми платимо – за електроенергію, яка постачається
терористам, чи яка постачається на територію України українським
громадянам».
Глава уряду також доручив оприлюднити загальні дані щодо обсягу
коштів, витрачених Україною на постачання електричної енергії та
природного газу на території, що тимчасово перебувають під контролем
російських терористів.
Міністерству фінансів він доручив при доопрацюванні закону про
Державний бюджет вжити заходів щодо компенсації коштів, які не оплачені з
цих територій, на користь «Нафтогазу» та енергоринку: «Півроку тому я
заявляв, що ми поставляємо газ і електричну енергію, але суми коштів, які не
оплачені, будуть скомпенсовані за рахунок витрат, які передбачалися
Державним бюджетом на території, що нам тимчасово непідконтрольні. І ці
кошти будуть перенаправлені на погашення заборгованості за газ і
електричну енергію.
У рамках боротьби з тероризмом я окремо наголошую на дисципліні у
всіх міністерствах, у всіх органах влади і державних компаніях» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Уряд України затвердить нову редакцію проекту облаштування
державного кордону України «Європейський вал». Про це на засіданні
Кабінету Міністрів у середу, 18 лютого, повідомив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк.
А. Яценюк підкреслив, що Міністерство оборони України, Державна
прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ України виконують
завдання, поставлені урядом щодо будівництва лінії безпеки: «Це лінія, яка
на даний момент межує з зоною антитерористичної операції і не дає
можливості російським терористам і найманцям прорватися на території, які
контролюються і будуть контролюватися виключно українською владою».
Друга лінія безпеки, за його словами, – це проект облаштування
державного кордону України «Європейський вал». «Хочу ще раз чітко
повідомити всім проросійським силам: “Європейський вал” будується і буде
побудований. Лінія безпеки будується, функціонує, і ми не дамо можливості
терористам, найманцям, бандитам і іншим посібникам російського тероризму
передавати зброю, пересікати державний кордон, пересікати лінію безпеки і
відправляти туди розвідувально-диверсійні групи», – наголосив А. Яценюк.
24

Він нагадав, що Кабінет Міністрів торік виділив на проект облаштування
державного кордону загалом 235 млн грн. За рахунок цих коштів, зазначив
глава уряду, була зведена лінія безпеки, а також побудовані інженерні
споруди й протитанкові рови на державному кордоні між Україною та
Росією.
А. Яценюк звернувся до Міністерства фінансів направити для реалізації
проекту 70 млн грн, які залишилися від загальної суми на сьогодні.
Глава уряду повідомив, що після ряду консультацій щодо зменшення
вартості проекту та підвищення його ефективності уряд затвердить нову
редакцію проекту будівництва «Європейського валу».
За словами А. Яценюка, проектно-кошторисна вартість облаштування
державного кордону зменшена майже вдвічі.
Він також підкреслив, що наполягає на встановленні на кордоні засобів
ураження. «Кордон будується і буде побудований. І той, хто виступає проти
кордону, проти безпеки українських громадян, – підтримує російських
терористів і російську військову агресію. Сказали – робимо і доробимо», –
підкреслив він.
А. Яценюк звернувся до міністра внутрішніх справ України А. Авакова
«особисто керувати цим питанням», оскільки Державна прикордонна служба
підпорядковується МВС (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
18.02).
***
Президент України, Міністерство оборони та Генеральний штаб
роблять усе «для збереження життів та утримання обороноздатності
держави». На цьому наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні уряду в середу, 18 лютого.
А. Яценюк підкреслив, що сьогодні боротьба, розпочата на Майдані
минулого року, триває по всій лінії фронту, у Дебальцевому й Авдіївці.
Він наголосив, що Президент України, Міністерство оборони та
Генеральний штаб «роблять все для того, щоб зберегти життя наших
військовослужбовців і далі продовжувати цю незламну боротьбу»: «Не можу
розкрити всіх деталей, всієї інформації, але робиться все для того, щоби
особовий склад Збройних сил України був збережений і щоби
обороноздатність українських Збройних сил залишалась на тому ж високому
рівні, на якому вона є» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
18.02).
***
Уряд України схвалить і подасть на розгляд Президенту України
річну цільову програму співпраці між Україною та НАТО. Про це на
засіданні Кабінету Міністрів у середу, 18 лютого, повідомив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк.
А. Яценюк наголосив, що Кабінет Міністрів передбачає «низку новел» у
посиленій співпраці з Альянсом.
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У рамках співпраці між Україною та НАТО виконуватимуться п’ять
основних блоків завдань.
Перше, за словами глави уряду, це – модернізація систем зв’язку й обмін
інформацією для ЗСУ: «Українські Збройні сили повинні відповідати
стандартам країн-членів НАТО. Логістика і система зв’язку – це той обсяг
робіт, який повинен виконуватися нашими Збройними силами,
Міністерством оборони по програмі співпраці з НАТО».
Він нагадав, що вже відкрито спеціальний трастовий фонд, який
фінансується країнами-членами НАТО, для модернізації Збройних сил
країни.
Другий блок, повідомив глава уряду, – це перепідготовка й соціальна
адаптація військовослужбовців.
Ще одна сфера співпраці з НАТО – це програма фізичної реабілітації, у
тому числі протезування українських вояків: «За цією програмою вже
доступно 700 тис. євро, за якими ми можемо відправити наших
військовослужбовців для отримання медичної допомоги і проведення
надскладних операцій та протезування».
Наступний блок – логістика й стандарти. Глава уряду повідомив, що вже
зараз у цивільному бюджеті НАТО доступно 200 тис. євро на проведення
модернізації логістичної складової українських Збройних сил.
Глава уряду наголосив, що Україна та НАТО також мають
співпрацювати у сфері кіберзахисту: «Війна зараз стала не тільки класичною,
яка передбачає задіяння тяжкої артилерії, танків і стрілецької зброї. Війна
проходить так само в кіберпросторі. І в рамках нашої співпраці з країнамичленами НАТО ми отримали п’ятий трастовий фонд на кібербезпеку
українських Збройних сил».
Крім того, зазначив А. Яценюк, країни-члени НАТО планують відкрити
додатково три фонди, які працюватимуть в Україні, зокрема щодо
вдосконалення системи командування й обміну інформацією, а також
стосовно перезахоронення радіоактивних відходів.
Глава уряду підкреслив, що безпека України та гарантія виконання
мінських домовленостей «лежить в площині обороноздатності держави»:
«Чим сильніша армія, чим сильніші Збройні сили України, тим більше
гарантій того, що російські терористи і російська армія будуть змушені
виконувати мінські домовленості. Бажання в них ніякого немає, тому наше
завдання – їх зупинити».
Він нагадав, що ще рік тому багато скептиків казали, що Збройні сили
України, «які були просто знищені попереднім режимом при прямому
пособництві російської агентури і російської влади, не зможуть протистояти
регулярним військам і натренованим найманцям Російської Федерації».
Проте, наголосив А. Яценюк, російська військова агресія була стримана
українськими Збройними силами та Національною гвардією.
«Наш священний обов’язок – побудувати армію, яка стане гарантією
безпеки, незалежності і територіальної цілісності України. Побудувати
кордон, через який не будуть провозити зброю, розвідувально-диверсійні
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групи, незаконних мігрантів. Побудувати лінію безпеки, яка вже сьогодні
функціонує і не дасть можливість російським терористам просочуватися на
території інших областей», – підкреслив А. Яценюк (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Уряд України очікує, що Міністерство внутрішніх справ України
разом з Генеральною прокуратурою України до кінця поточного тижня
нададуть інформацію щодо всіх процесуальних дій з розслідування
злочинів, скоєних по відношенню до учасників Майдану. Про це повідомив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 18 лютого.
Засідання Кабінету Міністрів розпочалося хвилиною мовчання за
загиблими під час драматичних подій на Майдані 18–21 лютого минулого
року.
А. Яценюк згадав, як у цей день рік тому він разом із соратниками й
тисячами «майданівців» мирною ходою рушили з Майдану до Верховної
Ради з вимогою «законного голосування щодо повернення до Конституції
2004 р.». Це, за словами А. Яценюка, дало б можливість «прибирати в
Януковича і його банди ті повноваження, які вони вкрали через рішення
Конституційного Суду».
«Янукович разом зі своїм режимом і “тітушками” відповів бійнею,
стрільбою, різнею і вбивствами. Вбивствами людей, які прийшли боротися за
свою країну, за своє майбутнє та свою родину, – підкреслив він. – Ми ще тоді
не зовсім усвідомлювали, що ми воювали не з Януковичем. Янукович був
просто пішак у війні, яка була розпочата В. Путіним. У війні проти України і
українців. І вже протягом року всі ми боремося за нашу країну, боремося за
нашу свободу і за нашу незалежність. І ворог – це авторитарний режим, який
очолюється Росією проти України».
Глава уряду підкреслив, що уряд України очікує, що Міністерство
внутрішніх справ разом з Генеральною прокуратурою України до кінця
поточного тижня дасть вичерпну інформацію щодо всіх процесуальних дій з
розслідування злочинів, які були скоєні по відношенню до учасників
Майдану. «Знаю, що є відповідний прогрес в цих питаннях», – додав він.
«Злочинці повинні понести відповідальність. І вся державна машина, в
тому числі й суди, повинні виконувати закон. Судова реформа, яка прийнята
парламентом, повинна допомогти судам виносити рішення іменем України, а
не іменем хабара, до якого вони звикли за останні 20 років», – наголосив А.
Яценюк (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Розпочато практичну роботу з імплементації Директив ЄС у сфері
ядерного регулювання та безпеки.
На своєму засіданні 18 лютого Кабінет Міністрів прийняв
розпорядження, яким затверджені плани імплементації Директив ЄС
2006/117/Євратом, 2013/59/Євратом, 2014/2014/87/Євратом про основні
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норми безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації,
про нагляд і контроль за перевезенням радіоактивних відходів та
відпрацьованого ядерного палива, про основи безпеки ядерних установок.
Метою цих європейських актів законодавства є встановлення:
– норм захисту від наслідків іонізуючого випромінювання здоров’я
населення та осіб, професійна діяльність яких пов’язана з джерелами
іонізуючого випромінювання;
– стандартів контролю за безпекою перевезень радіоактивних відходів і
відпрацьованого ядерного палива;
– процедур із запобігання аваріям на атомних реакторах і мінімізації
ризиків, пов’язаних з виробництвом ядерної енергії.
Положеннями Директив регулюються такі питання, як встановлення
максимальних доз іонізуючого випромінювання для населення, професійного
та медичного іонізуючого опромінювання, їх публікація, вимоги до систем
управління надзвичайними ситуаціями та планів дій у разі настання таких
ситуацій. Крім того, встановлена відповідальність за забезпечення захисту
від
випромінювання,
перевезення
радіоактивних
відходів
або
відпрацьованого ядерного палива між державами-членами ЄС, заборона
експорту радіоактивних відходів за межі ЄС до Африки, Карибського
басейну та Тихоокеанського регіону. Крім того, визначено завдання та
відповідальність уповноважених органів влади у сфері безпеки ядерних
установок, зокрема щодо обов’язкових консультацій із громадськістю в
процесі прийняття рішень стосовно видачі ліцензій на експлуатацію ядерних
установок.
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС визначено, що Директиви
повинні бути імплементовані в Україні до листопада 2016 р. (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Министр финансов Н. Яресько рассказала журналистам об основных
законодательных изменениях, которые правительство предлагает
внести в Государственный бюджет на 2015 год.
В частности, она отметила, что предлагается увеличить доходы
государственного бюджета на 22 млрд грн, а расходы – на 35 млрд грн. По
словам министра, возможность увеличить прогнозируемые показатели
доходов позволяет инфляция и девальвация, а увеличение расходов вызвано
тремя ключевыми потребностями.
«Во-первых, увеличить прямые субсидии на газ и коммунальные услуги
для населения. Во-вторых, увеличить помощь тем нашим гражданам,
которые были вынуждены выехать из зоны боевых действий. На сегодня в
Украине мы имеем примерно 1 млн таких граждан. И третье, увеличение
расходов на обслуживание государственного долга из-за девальвации
гривни», – пояснила Н. Яресько.
Чтобы быть способными профинансировать эти три направления,
Украина увеличит дефицит государственного бюджета – с 3,7 до 4,1 %, на
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что уже получено согласие МВФ.
Как отметила глава Минфина, правительство впервые за много лет
начинает бороться с главными болезнями украинской экономики:
неэффективностью работы энергетической отрасли, что приводит к
постоянному увеличению дефицита НАК «Нефтегаз», и с дефицитом
Пенсионного фонда. «Благодаря мерам, которые мы предлагаем,
финансирование НАК “Нафтогаз” из бюджета будет уменьшено с
31,5 млрд до 29,7 млрд грн, то есть на 5,8 %. Так, это вроде немного, но это
только первые шаги, и имейте, пожалуйста, в виду, что все предыдущие годы
мы всегда увеличивали это финансирование. В прошлом году правительство
направило на нужды “Нафтогаза” из госбюджета 110 млрд грн», –
прокомментировала Н. Яресько.
Министр обратила внимание, что такие шаги являются стремлением
изменить саму систему работы государственного сектора, сделать его более
прозрачным, оказывать помощь из государственного бюджета – а значит, из
кармана каждого налогоплательщика в Украине – только тем, кто в ней
действительно нуждается, и эффективно использовать государственные
средства (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. – 17.02).
***
Голова ДФС України І. Білоус охарактеризував зміни в роботі ДФС у
2014 р. і визначив стратегічні напрями діяльності Державної фіскальної
служби на поточний рік.
«Сьогодні Державна фіскальна служба проходить складний і
надважливий етап, який потребує повної самовіддачі від кожного працівника.
Особистий внесок кожного з нас буде оцінюватися як показник
професійності, як вклад в ефективну командну роботу, як прояв
відповідальності перед суспільством, перед державою», – заявив голова ДФС
України І. Білоус 17 лютого під час першого засідання колегії ДФС України.
За його словами, 2014 р. став відправною точкою в процесі розуміння
суспільного запиту. Наразі радикально змінилася шкала суспільних
цінностей, змінилися настрої людей. Відповідно до цих трансформацій
змінила свої пріоритети і фіскальна служба, упевнений керівник відомства. Їй
вдалося зламати внутрішні негативні тенденції, розпочати діалог із
громадськими інститутами та бізнесом.
Одним з головних завдань минулого року, враховуючи складні політичні
та економічні умови, була стабілізація надходжень до бюджету. «Уряд та
ДФС здійснили ряд заходів, зокрема ініціювали низку законодавчих актів.
Було поліпшено адміністрування податків та розпочато активну боротьбу з
тіньовою економікою, зі схемами ухилення від оподаткування. Це дозволило
не тільки втримати надходження до бюджету на рівні минулого року, а й
забезпечити їх приріст», – підкреслив І. Білоус.
У 2014 р. змінено й ідеологію податкового та митного аудиту, яка
спрямована на зменшення втручання органів ДФС у діяльність платників
податків. Зокрема, завдяки вдосконаленню процедури планування й відбору
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до перевірки винятково ризикових платників податків зменшено кількість
проведених перевірок (на 14,3 % – позапланових, на 9,6 % – зустрічних
звірок тощо). При цьому ефективність перевірок зросла на 25 %.
«Разом з тим цей напрям роботи потребує якісних змін на місцях,
посилення кадрового потенціалу підрозділів аудиту», – наголосив І. Білоус.
Служба також здійснила важливі заходи зі зменшення ризикового
податкового кредиту. Фахівці ДФС розробили й реалізували Концепцію
комплексної ідентифікації та ліквідації схемного податкового кредиту, що
дало змогу у 2014 р. удвічі зменшити обсяги фіктивного кредиту,
сформованого суб’єктами господарювання – «податковими ямами».
І. Білоус також визначив стратегічні напрями діяльності ДФС на 2015 р.
Це – організація ефективного податкового та митного контролю відповідно
до ухвалених законодавчих змін, а також забезпечення дієвої комплексної
системи протидії корупції.
Із цією метою буде розроблено новий механізм боротьби з корупційними
проявами за ініціативи як Головного управління власної безпеки, так й інших
правоохоронних органів. Крім того, буде встановлено персональну
відповідальністьі керівників структурних підрозділів (у тому числі
територіальних) за негативну поведінку підлеглих (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Заступник міністра закордонних справ України О. Зеркаль зустрілася
з парламентською делегацією Великої Британії в Міжпарламентському
союзі.
О. Зеркаль висловила вдячність за рішучу підтримку Великою Британією
суверенітету й територіальної цілісності України та поінформувала
британську сторону про останній розвиток подій на Сході України в
контексті триваючої агресії з боку Російської Федерації.
Глава британської делегації Д. Віттінгдейл підтвердив солідарність
Великої Британії з Україною та наголосив на готовності надавати подальшу
підтримку Україні в здійсненні реформ.
Окрему увагу було приділено крокам українського уряду в напрямі
стабілізації економічного становища та реалізації реформ в Україні.
Д. Віттінгдейл відзначив важливість консолідованої позиції країн ЄС
щодо допомоги та протидії російській агресії.
Під час зустрічі сторони також обговорили питання європейської
інтеграції України та взаємодії в рамках міжнародних організацій (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
«Інвестування гривні в посівну принесе нам валюту при експорті»,
сказала заступник міністра аграрної політики та продовольства з
питань євроінтеграції В. Рутицька під час виступу на конференції
«Агробізнес-2015: виклики, ризики, рішення».
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«На сьогодні одне з найважливіших питань – проведення веснянопольових робіт, тому що це – майбутнє нашого експорту. Надзвичайно
важливим залишається питання фінансування. Тому керівництво
Міністерства аграрної політики та продовольства провело низку зустрічей з
представниками банківських і фінансових установ. Ми маємо чітко розуміти,
що кожна гривня у посівну – це частина нашого майбутнього експорту, –
відзначила В. Рутицька. – Одне з найголовніших завдань уряду – проведення
ефективних реформ та дерегуляція. Аби ми дали можливість українському
бізнесу якісно та комфортно працювати. Чим більше ми будемо торгувати,
причому бажано продукцією переробки, тим більше буде валютна виручка, а
це відобразиться і на бюджеті, і на можливості розвивати інші галузі».
Також, на думку В. Рутицької, українська продукція має стати брендом
на ринках інших країн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Міністерство
молоді
та
спорту
України
регулярно
оприлюднюватиме інформацію про використання бюджетних коштів
щодо профільних програм та інші накази. Про це міністр молоді та спорту
І. Жданов повідомив під час брифінгу в прес-центрі Кабінету Міністрів
України 17 лютого.
«Після того як Верховна Рада затвердить поправки до Держбюджету2015, ми оприлюднимо інформацію щодо паспортів бюджетних програм на
спортивну та молодіжну сферу. Також на сайті міністерства постійно
з’являтиметься інформація щодо розподілу коштів на окремі види спорту,
затверджені правила змагань та накази про їх проведення у відсканованому
вигляді…» – заявив І. Жданов.
За словами міністра, така політика відкритості стане стримуючим
фактором від можливих зловживань як для чиновників, так і представників
спортивних федерацій, які формують запити на виділення бюджетних коштів
на свої програми та змагання (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
18.02).

ПОЛІТИКА
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал все
стороны на Востоке Украины полностью имплементировать пакет мер
минских договоренностей от 12 февраля. Резолюция была поддержана
единогласно.
Все 15 стран-членов Совбеза призвали все стороны конфликта на
Донбассе соблюсти прекращение огня при любых обстоятельствах.
Также в резолюции выражается призыв привлечь к ответственности всех
виновных в сбивании самолета малайзийских авиалиний MH17.
Кроме того, в резолюции члены Совбеза выразили серьезную
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обеспокоенность трагическими событиями и насилием на Востоке Украины.
В ООН убеждены, что ситуация на Востоке Украины может быть решена
только мирными средствами.
Постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Ю. Сергеев
сообщил, что принятая Совбезом резолюция, предложенная Россией,
предлагает комплекс мер по практической реализации минских соглашений.
Ю. Сергеев также опубликовал в Twitter текст документа (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 18.02).
***
Комментарий МИД в связи с принятием СБ ООН резолюции и
заявления по ситуации на Востоке Украины.
В Украине приветствуют единогласное одобрение Советом
Безопасности ООН 17 февраля 2015 г. резолюции 2202 (2015) о ситуации на
Востоке Украины.
В первой с начала российской агрессии против Украины резолюции
Совет Безопасности ООН одобрил «Комплекс мер по имплементации
минских соглашений». ...СБ ООН призвал все стороны к полному
исполнению «Комплекса мер», включая предусмотренное им прекращение
огня.
...На этом фоне верхом цинизма выглядит внесение такого проекта
резолюции именно Российской Федерацией, которая грубо нарушает свои
обязательства по минским договоренностям.
Сегодня все государства мира являются свидетелями грубого
наступления на минские договоренности. Воспользовавшись соблюдением
украинской стороной режима прекращения огня, террористы при поддержке
России наращивают наступательную операцию в районе Дебальцево.
Российская сторона последовательно блокирует выполнение миссией СММ
ОБСЕ своего мандата по мониторингу ситуации. Продолжаются поставки
Россией оружия на территорию Украины.
В связи с этим приветствуем неотложную реакцию Совета Безопасности
ООН, которая в своем заявлении еще до голосования по резолюции выразила
обеспокоенность продолжающимися атаками на Дебальцево.
МИД призывает международное сообщество принять все меры для
обеспечения немедленного и полного прекращения огня и безусловной
имплементации Россией и контролируемыми ею террористами Протокола от
5 сентября 2014 г., Меморандума от 19 сентября 2014 г. и «Комплекса мер»
от 12 февраля 2015 г., подписанных в Минске (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2015. – 18.02).
***
Все договоренности, которые были достигнуты на переговорах в
Минске, находятся под угрозой. Об этом заявил президент Польши
Б. Коморовский на заседании Совета национальной безопасности страны в
среду.
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«Минское соглашение находится под угрозой, – сказал Б. Коморовский.
– Окончательная оценка того, соблюдаются ли пункты минского соглашения,
зависит от тех, кто его подписал» (http://korrespondent.net/world/
worldabus/3481133-mynskye-sohlashenyia-nakhodiatsia-pod-uhrozoi-prezydentpolshy).
Б. Коморовский добавил, что «в отношении санкций против России
самое главное заключается в том, чтобы все страны Запада говорили одним
голосом».
Как сообщал Корреспондент.net, Б. Коморовский в интервью СМИ уже
высказывал свои пессимистические прогнозы касательно перемирия на
Донбассе. «Я не очень верю, что этот мир сможет удержаться долго», –
сказал он, комментируя последние минские соглашения (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 18.02).
***
Президент России В. Путин, который совершил краткий визит в
Будапешт, на пресс-конференции высказался по поводу развития
конфликта на Востоке Украины.
Касаясь ситуации вокруг Дебальцево, где, несмотря на достигнутые в
Минске соглашения о прекращении огня, продолжались тяжелые
боестолкновения, российский лидер высказал надежду, что «ответственные
лица в украинском руководстве не будут мешать военнослужащим
украинской армии складывать оружие» и не станут «преследовать людей,
которые хотят сохранить свою жизнь и жизни других людей и готовы
сложить оружие».
«Проигрывать всегда плохо, и это всегда беда для проигравших,
особенно если проигрываешь вчерашним шахтерам или вчерашним
трактористам», – цитирует В. Путина информационное агентство ТАСС
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3480826-putynv-budapeshte-hovoryl-ob-ekonomyke-y-ukrayne). – 2015. – 18.02).
***
Президент России В. Путин заявил, что ожидал продолжения боев в
некоторых районах на Востоке Украины, несмотря на объявление
перемирия. По его словам, происходящее в Дебальцево предсказуемо и
объяснимо. Тем не менее, по его словам, после вступления в действие
режима прекращения огня интенсивность боевых действий значительно
снизилась.
Выступая в Будапеште в ходе своего официального визита в Венгрию,
В. Путин заявил, что надеется на соблюдение условий перемирия обеими
сторонами. Он сказал, что конфликт не может быть решен силовым
способом, но добавил, что происходящее в Дебальцево можно было
предвидеть.
«То, что там происходит, – это объяснимо и прогнозируемо, поскольку,
по нашим данным, еще до встречи в Минске, за неделю примерно,
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группировка украинских войск оказалась там в окружении», – заявил В.
Путин 17 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром
Венгрии В. Орбаном.
В. Путин также заявил в Будапеште после встречи с В. Орбаном, что в
Украину якобы уже осуществляются поставки американского оружия. «У
подавляющего большинства военнослужащих Вооруженных сил Украины,
по моему убеждению, нет никакого желания участвовать в
братоубийственной войне, тем более, вдали от своего собственного дома, а у
ополчения Донбасса есть большая мотивация защищать свои семьи», –
заявил российский президент (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. –
18.02).
***
У Росії вирішили, що заяви Києва про запрошення на схід країни
миротворців ставлять під сумнів намір влади України виконувати
Мінські домовленості. Про це заявив постійний представник Росії при ООН
В. Чуркін, передає РИА Новости.
Згідно з Мінськими домовленостями «в «Донецькій і Луганській
республіках» будуть створюватися свої міліції. Спостереження за районом
роз’єднання буде проводити ОБСЄ. Якщо тут же висуваються якісь інші
схеми, то виникає питання про те, чи збираються виконувати Мінські
домовленості», – заявив постпред РФ при ООН.
У свою чергу офіційний представник генерального секретаря ООН
С. Дюжаррік зазначив, що в питанні розміщення миротворців Україні
необхідно буде заручитися підтримкою членів Радбезу ООН.
«Очевидно, якщо вони хочуть йти з цим до Ради, то їм доведеться
переконатися в тому, що їх підтримують Росія і інші», – сказав він
журналістам (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 19.02).
***
А. Павловский, экс-нардеп от «Батьківщини» и соратник
Ю. Тимошенко рассказал, что лидер фракции «Батьківщина» с
правительственными предложениями изменений в Госбюджет на
2015 год
(законопроект 2147) согласиться не может. Поэтому
Ю. Тимошенко предлагает правительству покрывать дефицит бюджета не за
счет людей, а за счет детенизации экономики.
«Мы назвали шесть источников, которые являются логическими,
профессиональными и правильными, которые без напряжения дают почти
16 млрд грн доходов в бюджет», – сообщила лидер «Батьківщини».
В частности, предлагается:
– изменить всю систему перечисления аренды государственного
имущества и части чистой прибыли монополистов в бюджет с 30 до 70 % –
это общемировая практика, это дополнительно 3,4 млрд грн;
– отменить понижающие коэффициенты для железной руды рентной
платы для пользования недрами – это 0,5 млрд грн;
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– увеличить ставки рентной платы за транзит нефти и аммиака в
соответствии с мировыми стандартами, это еще 3 млрд грн;
– увеличить ставку налогообложения дивидендов до 20 % (если в ЕС –
это 35 %, в США – 39 %, то у нас – 5 %), это дополнительно дает не менее
3 млрд грн;
– ввести налогообложение земли, взятой в долгосрочную аренду под
охотничьи угодья, а также облагать землю под всеми частными объектами
промышленности и энергетики – это еще 0,5 млрд грн.
Ю. Тимошенко убеждена, что если правительство учтет эти
предложения, разработанные совместно с экспертами и специалистами, то и
бюджет будет сбалансирован (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 18.02).
***
Лидер Радикальной партии О. Ляшко обвинил Президента Украины
П. Порошенко в том, что шоу С. Шустера закрывают из-за цензуры.
«Телеканал 24 отказался от дальнейшей трансляции “Шустер Live”.
Руководство объяснило свое решение необходимостью “создавать проекты
собственного производства”. По моей информации, на самом деле на канал
наехал Нацсовет по вопросам ТВ, угрожая лишить лицензии, если не
откажутся транслировать Шустера. Указание об этом поступило из
Администрации Президента Порошенко. Ранее под давлением АП Шустера
отказались показывать “Интер” и “Украина”, с которыми он договаривался.
Это называется цензура. При Януковиче было больше свободы слова, чем
при Порошенко», – написал О. Ляшко в своем Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/3480831-v-dnr-vozbudyly-delo-protyvporoshenko-yatsenuika-y-turchynova).
Напомним, телеведущий С. Шустер возобновил выход своего шоу
«Шустер Live» с 13 февраля на телеканале 24. В ближайшую пятницу,
20 февраля, ток-шоу в эфире телеканала уже не выйдет.
9 февраля С. Шустер заявил, что Администрация Президента Украины
причастна к исчезновению из эфиров его шоу «Шустер Live»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 18.02).
***
Генеральная прокуратура Украины завершила допрос бывшего главы
фракции Партии регионов А. Ефремова. После допроса А. Ефремов
направился в суд для избрания ему меры пресечения, передает
«РБК-Украина».
«Я ознакомился в ходе допроса с выступлениями и готов под ними
подписаться и сегодня», – заявил А. Ефремов. Он также добавил, что сегодня
(18 февраля. – Прим. ред.) его, вероятно, арестуют. «Это делается с одной
целью – чтоб меня опять закрыть», – заявил экс-«регионал».
Напомним, что Служба безопасности Украины передала Генпрокуратуре
материалы о возможной причастности бывшего нардепа от Партии регионов,
экс-главы фракции ПР А. Ефремова к финансированию сепаратизма в
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Луганской области.
Напомним также, что 16 февраля Печерский районный суд арестовал
А. Ефремова и назначил залог в 3,7 млн грн. Во вторник, 17 февраля,
А. Ефремов был выпущен после внесения залога (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 18.02).
***
Весь состав Киевского окружного административного суда
отказался
рассматривать
дело
о
запрете
деятельности
Коммунистической партии Украины в связи с обыском в кабинете судьи,
который ведет это дело. Так, судья В. Кузьменко, который рассматривает
это дело, заявил о самоотводе в связи с тем, что в его кабинете сотрудники
прокуратуры и правоохранительных органов провели обыск и изъяли
компьютер с рабочими материалами, в том числе и по этому делу
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3481078-sudy-otkazalys-rassmatryvatysk-o-zaprete-kompartyy).
По его словам, обыск был осуществлен на основании определения
Шевченковского райсуда Черновцов. В. Кузьменко сообщил, что расценивает
обыск как давление на суд, и проинформировал, что все судьи Киевского
окружного административного суда подали заявления о самоотводе по этому
делу.
В то же время здание Окружного административного суда Киева
пикетировали около 20 представителей КПУ и столько же представителей
партии «ВО “Свобода”». Сторонники КПУ держали лозунг «Нет войне!» и
время от времени скандировали его. Сторонники ВО «Свобода» держали
лозунг «Красная чума – террор и тюрьма».
Сторонников обеих политических сил разделяла цепь из
правоохранителей.
Также сотрудники правоохранительных органов охраняют здание суда и
прилегающие территории. В Окружном административном суде
продолжается рассмотрение дела по иску Министерства юстиции Украины о
запрете деятельности КПУ (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 18.02).

ЕКОНОМІКА
Мінагрополітики: Україна експортувала понад 9 млн т пшениці.
Станом на 17 лютого 2015 р. фактичні обсяги експорту зерна становлять
23 393 тис. т з яких: пшениці – 9016 тис. т; кукурудзи – 10 325 тис. т; ячменю
– 3805 тис. т та інших зернових – 247 тис. т.
Завантажено на судна – 177 тис. т.
Таким чином, обсяги експортованих і підготовлених до експорту
зернових становлять 23 570 тис. т (пшениці – 9090 тис. т, ячменю –
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3805 тис. т і кукурудзи – 10 428 тис. т).
Цінова ситуація на внутрішньому ринку зерна
Ціни попиту на зернові на сьогодні коливаються залежно від регіону: на
пшеницю третього класу – від 3275 до 4400 грн/т, на фуражну пшеницю
шостого класу – від 2870 до 4100 грн/т.
На сьогодні ціни на продовольчу та фуражну пшеницю становлять: на
пшеницю третього класу – 3755 грн/т, на фуражну – 3351 грн/т.
Середні ціни на ячмінь становлять 3164 грн/т, на кукурудзу – 2993 грн/т
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.02).
***
Всемирный банк объявил о предоставлении Украине до 2 млрд дол. в
2015 г. через различные финансовые инструменты. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы ВБ.
Как сообщается, помощь будет направлена на защиту бедных и
поддержку важных реформ, особенно в газовом и банковском секторах, а
также на борьбу с коррупцией и совершенствование системы управления и
бизнес-среды.
«Сегодня я объявляю, что Всемирный банк готов выделить до 2 млрд в
2015 г. для поддержки народа Украины перед лицом текущих
экономических, финансовых и геополитических вызовов. Важно, чтобы
Украина быстро проводила всесторонние реформы», – сказал президент
группы Всемирного банка Джим Ен Ким.
Напомним, 12 февраля глава МВФ К. Лагард заявила, что
Международный валютный фонд выделит Украине 17,5 млрд дол. кредита в
течение четырех лет. В целом Украина получит около 40 млрд дол.
Накануне Всемирный банк выделил Украине 378 млн дол. на
реформирование рынка электроэнергии (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. –
18.02).
***
Средняя цена газа, который Украина импортировала в январе 2015 г.
(средняя таможенная стоимость импортного природного газа),
составила 358,72 дол. за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает Министерство
экономического развития и торговли.
Как отметили в министерстве, показатели средней таможенной
стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным
периодических таможенных деклараций.
Как известно, в январе Украина импортировала из ЕС 1,1 млрд куб. м
газа, а из России – 0,9 млрд куб. м.
Цена российского газа для Украины в І квартале текущего года
составляет 329 дол. за 1 тыс. куб м. Ранее глава НАК «Нефтегаз Украины»
А. Коболев заявил, что европейский газ обходится Украине дешевле
российского (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 18.02).
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***
Народний депутат А. Геращенко пропонує РНБО розглянути
питання про обмеження до 25 % можливої частки російських юридичних
і фізичних осіб у статутному капіталі мобільних операторів України та
інших компаній, що працюють у сфері передачі інформаційних даних і
телекомунікації. Про це йдеться в його депутатському зверненні до
секретаря РНБО О. Турчинова.
А. Геращенко зазначає, що компанія МТС, отримуючи колосальні
прибутки від господарської діяльності у близько 10 країнах світу,
перераховує мільярдні суми податків до бюджету Російської Федерації, яку
Верховна Рада «визнала країною-агресором, що всебічно підтримує тероризм
та блокує діяльність Ради Безпеки ООН».
А. Геращенко також наголосив, що в червні 2014 р. директор з
корпоративного управління та контролю ПрАТ «МТС Україна»
О. Проживальський повідомляв про те, що російські спецслужби мають
можливість прослуховувати українських абонентів мережі МТС, а також
відслідковувати
їхнє
місцеперебування
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 18.02).
***
Объем принятого в эксплуатацию жилья сократился на 2,1 % – до
9,7 млн кв. м, по данным Госстата.
В Украине (без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) в январе – декабре 2014 г.
принято в эксплуатацию 9 млн 741,3 тыс. кв. м общей площади жилья, что на
2,1 % меньше по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. Об этом
свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины
(Госстат).
Значительную часть (53,0 %) общего объема жилья принято в
эксплуатацию в домах с двумя и больше квартирами, 46,7 % – в
одноквартирных домах и 0,3 % – в общежитиях.
Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в городских
поселениях составляла 6 млн 644,7 тыс. кв. м, в сельской местности –
3 млн 096,6 тыс. кв. м.
В Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве
принято в эксплуатацию 60,7 % от общего объема площади жилья.
За счет средств государственного бюджета за 2014 г. принято в
эксплуатацию 32,7 тыс. кв. м общей площади жилья (0,3 % от общего
объема), что на 34,1 % меньше уровня 2013 г.
Из общей площади принятого в эксплуатацию жилья 9 млн 391,6 тыс. кв.
м составляла площадь квартир, 349,7 тыс. кв. м – площадь общежитий и
прирост площади существующих квартир за счет реконструкции (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 18.02).
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***
В Киеве нашли 45 больших незаконных строек.
На территории Киева на сегодня насчитывается более 45 крупных
объектов самовольного строительства, городская власть совместно с
правоохранительными органами предпринимает меры для остановки работ
на них, сообщил заместитель главы КГГА П. Рябикин.
«На
сегодняшний
день
КГГА
передала
информацию
в
правоохранительные органы по более чем 45 объектам, которые нами
идентифицированы как самовольное строительство. Мы сейчас ждем
реакции правоохранительных органов, и от них мы услышали первую
позитивную информацию, что приблизительно две недели назад было
остановлено восемь строительных площадок», – сообщил он во время прямой
телефонной линии 15–51 во вторник.
Он напомнил, что с 2010 г. действует закон о градостроительной
деятельности, который лишил органы местной власти механизмов контроля
над осуществлением застройки территории города. В частности, этим
законом Государственный архитектурно-строительный контроль, который
имеет право вынести запрет на ведение строительных работ на объекте,
передан в подчинение Министерству регионального развития, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2015. – 18.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Украина согласовала с Международным валютным фондом
повышение тарифов на газ на 280 %, на тепло – на 66 %. Об этом
сообщила глава НБУ В. Гонтарева во время ХІ инвестиционной конференции
компании Dragon Capital в Киеве в среду, пишет «Интерфакс-Украина».
«Сейчас, в соответствии с нашей программой с МВФ, повышение
тарифов будет очень резким – на 280 % на газ и около 66 % на тепло», –
сказала она.
В. Гонтарева добавила, что в связи с таким повышением тарифов
инфляция к концу 2015 г. составит 25–26 %.
Сейчас 1 куб. м газа в многоквартирных домах при наличии счетчика
стоит 1,18 грн. После подорожания это будет 4,50 грн. Тарифы на тепло в
Киеве для квартир, где не установлены счетчики, составляют 9,2– 9,33 грн за
кв. м площади. После повышения они возрастут до 15,27–15,49 грн. Таким
образом, в отопительный сезон за двухкомнатную квартиру среднего размера
нужно будет платить около 750 грн в месяц.
Напомним, что одновременно с повышением тарифов правительство
запускает упрощенную систему получения субсидий, когда людям не нужно
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будет стоять в очередях. Для получения помощи на оплату газа нужно будет
заполнить бланк и отправить его по почте (Левый берег (http://lb.ua). – 2015.
– 18.02).
***
В. Гонтарева заявила, что фиксированного курса больше не будет.
Национальный банк продолжит придерживаться политики гибкого
обменного курса, и курс даже в мирное время больше никогда не будет
фиксированным, заявила глава НБУ В. Гонтарева во время парламентских
слушаний о стабильности банковской системы, передает УНИАН.
«Обращаю ваше внимание, что курс на рынке даже в мирное время
никогда не будет фиксированным. И главным в нашей монетарной политике
будет использование системы гибкого обменного курса, потому что только
плавающий обменный курс является противодействием внешним вызовам и
шокам», – сказала В. Гонтарева (http://korrespondent.net/business/
financial/3481163-hontareva-zaiavyla-chto-fyksyrovannoho-kursa-bolshe-nebudet).
В то же время глава НБУ отметила, что говорить о свободном
курсообразовании на рынке пока рано, поскольку ряд административных
ограничений регулятора продолжают действовать, и Нацбанк по
согласованию с Международным валютным фондом остается на валютном
рынке с интервенциями в пользу крупнейшего импортера и покупателя
валюты НАК «Нефтегаз Украины», которому он продает валюту напрямую
из резервов.
Отметим, сегодня Нацбанк установил официальный курс гривни на
уровне 26,79 грн/дол.
Как сообщал Корреспондент.net, правительство заложило в Госбюджет
среднегодовой курс гривни на уровне 21 дол. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 18.02).
***
В январе промпроизводство сократилось на 21,3 %. По сравнению с
декабрем падение составило 19,7 %.
В январе 2015 г. промышленное производство сократилось на 21,3 % по
сравнению с январем 2014 г. Об этом сообщила Государственная служба
статистики.
При этом в январе 2015 г. промпроизводство сократилось на 19,7 % по
сравнению с декабрем 2014 г.
Напомним, в декабре 2014 г. промышленное производство сократилось
на 17,9 % по сравнению с декабрем 2013 г. В целом, в 2014 г. промышленное
производство сократилось на 10,7 % по сравнению с 2013 г.
Как сообщал «Минфин» ранее, в Украине (без учета временно
оккупированной территории Крыма и г. Севастополя) индекс цен
производителей промышленной продукции в январе 2015 г. составил
102,3
против 100 % в декабре 2014 г. (Минфин.com.ua
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(http://minfin.com.ua). – 2015. – 18.02).
***
Экономика страны стремительно сокращается.
Валовой внутренний продукт Украины в IV квартале сократился на
15,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., сообщили в Госстате.
По сравнению с ІІІ кварталом прошлого года сокращение составило
3,8 % с учетом сезонного фактора и без учета Крыма, Севастополя и зоны
АТО.
Оценка ВВП за 2014 г. пока не опубликована, однако Национальный
банк, который рассчитывает индекс производства базовых отраслей (миниВВП), оценил его спад в 9,6 %. Так как ИПБО всегда немного обганяет ВВП,
спад во всей экономике должен быть немного ниже этого показателя.
По оценкам НБУ, основными факторами падения украинской экономики
были военные действия, слабый внешний спрос из-за ухудшения
экономической ситуации у основных торговых партнеров Украины,
ухудшение торговых отношений с Россией, снижение покупательной
способности населения, а также ухудшение финансовых показателей
предприятий на фоне сужения кредитной активности. Позитивных факторов
было только два: высокий урожай и либерализация доступа украинских
товаров на рынки ЕС.
В 2013 г. динамика ВВП по сравнению с 2012 г. была нулевой (Левый
берег (http://lb.ua). – 2015. – 18.02).
***
У січні 2015 р. офіційний рівень безробіття підвищився на 0,1 п. п. до
2 %. Про це повідомила Державна служба статистики.
За даними Держстату, на 1 лютого 2015 р. у Державній службі
зайнятості було зареєстровано 524,4 тис. безробітних.
На 1 січня в Держслужбі зайнятості було зареєстровано
512,2 тис. безробітних.
Кількість безробітних, які одержали державну допомогу в січні,
становить 415 тис. осыб, середній розмір допомоги на одного безробітного в
цьому місяці становить 1252 грн.
Як повідомлялося, у грудні офіційний рівень безробіття підвищився на
0,2 п. п. – до 1,9 % (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. –
18.02).
***
«Киевхлеб» поднял цены на 10–12 %, за исключением соцсортов
хлеба.
ПАО «Киевхлеб», крупнейший столичный производитель хлеба и
хлебобулочных изделий, с 18 февраля ввел новые отпускные цены на
некоторые виды своей продукции.
Согласно сообщению компании, в среднем цены поднимаются на
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10–12 %. В частности, батон нарезной киевский весом 0,5 кг будет теперь
стоить 5,34 грн, хлеб украинский столичный подовый 0,95 кг – 6,9 грн, хлеб
пшеничный традиционный подовый – 5,64 грн.
В то же время повышение отпускных цен не касается так называемых
социальных сортов хлеба, в соответствии с инвестдоговором между
«Киевхлебом» и КГГА о создании фирменной сети розничной торговли
хлебом. Компания сообщила, что согласно этому договору в столице уже
открыто два торговых павильона, на текущей неделе планируется открытие
третьего.
Как сообщалось, 3 ноября 2014 г. «Киевхлеб» стал победителем
инвестконкурса по привлечению инвесторов к реализации проектов по
созданию объектов розничной торговли хлебом, объявленного КГГА.
ПАО «Киевхлеб» выиграл конкурс на установку 200 объектов розничной
торговли во всех районах Киева. Предполагается, что проект будет
реализован в течение четырех месяцев с момента вступления в силу
инвестиционного договора, а инвестиции составят 46 млн грн (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 18.02).
***
ЗМІ: банки Греції можуть залишитися без грошей. Переговори між
Грецією та міністрами фінансів єврозони провалилися. Про це пишуть
«Ведомости» з посиланням на Reuters.
Після більше ніж шести годин переговорів у Брюсселі міністри не
змогли запропонувати нічого, крім обіцянки продовжити обговорення. Афіни
відхилили пропозицію попросити про продовження на півроку чинної
програми допомоги, назвавши умови «неприйнятними».
Голова Європейського стабілізаційного механізму К. Реглінг повідомив,
що у фонду залишилося 14,6 млрд євро для Греції. Але щоб виплатити Греції
ці гроші, потрібен запит Афін про продовження програми допомоги, пояснив
він.
Раніше Греція пропонувала виділити їй бридж-кредит, поки ведуться
переговори, проте кредитори відкинули цю ідею через відсутність
політичних зобов’язань з боку позичальника.
Греція хоче знизити профіцит бюджету до 1,5 %, а не до 3 % ВВП, на
яких наполягають кредитори. Уряд також просить про перепочинок на кілька
місяців, щоб стимулювати економічне зростання.
Крім того, Афіни не влаштовують правила допомоги: виплати по
кредиту ростуть у разі поліпшення ситуації в економіці.
Міністр фінансів Нідерландів Й. Дейсселблум сказав, що в Афін є час до
п’ятниці, щоб офіційно направити запит, інакше програма допомоги
завершиться в кінці лютого. У цьому випадку Греції та її банкам загрожує
неминучий дефіцит ліквідності.
У середу ЄЦБ вирішить, чи продовжувати екстрене кредитування
грецьких банків, які зіткнулися з відтоком грошей з депозитів зі швидкістю
2 млрд євро (2,27 млрд дол.) на тиждень, порахувала WSJ.
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Міністр фінансів Греції Я. Варуфакіс висловив упевненість, що угода на
інших умовах буде досягнута протягом декількох днів (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 18.02).
***
Рівень безробіття в Туреччині зріс до 10,7 % у листопаді з жовтневих
10,4 %, показали офіційні дані, опубліковані 16 лютого.
У країні 25,8 млн осіб були зайнятими в листопаді, водночас як
3 096 000 залишалися без роботи, говорять дані Державного інституту
статистики. У листопаді 2013 р. рівень безробіття становив 9,9 %.
На валютному ринку Туреччини намітилися ознаки паніки. За останній
час ліра кілька разів оновила історичний мінімум до долара.
Глава держави Т. Ердоган недавно виступив з критикою на адресу
центрального банку. Саме регулятора президент назвав головним винуватцем
уповільнення економіки та фактично змусив знизити процентні ставки.
Оцінка боргових зобов’язань Туреччини з боку S&P залишилася
колишньою, на рівні «BB+». Це на один щабель нижче інвестиційного
рейтингу за версією S&P. Зниження прогнозу за рейтингом означає
підвищену ймовірність зниження рейтингу надалі.
За оцінками експертів S&P, «у Туреччині склалися умови підвищеної
невизначеності у фінансовій сфері, що може призвести до негативних
наслідків для економіки країни і знизити її довгостроковий потенціал
економічного
зростання»
(Інтернет-портал
державної
служби
зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua). – 2015. – 17.02).
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