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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента П. Порошенка до українського народу
у зв’язку з роковинами трагічних подій у Криму
Шановні співвітчизники!
Азіз ватандашлар!
Уважаемые соотечественники!
У ці лютневі дні виповнюються роковини драматичних подій далекої
історії півострова та сьогодення Криму.
Згадаймо, як московські більшовики в Криму 23 лютого 1918 року,
втопивши
місцевий
спротив
у
крові,
стратили
видатного
кримськотатарського діяча, одного із засновників і голову національного
курултаю, муфтія мусульман Криму, автора кримськотатарського
національного гімну «Ант еткенмен» Номана Челебіджихана.
А рівно рік тому відбулися події, які у ХХІ столітті важко збагнути будьякій цивілізованій людині. Людство стало свідком цинічних дій, спрямованих
на насильницьке захоплення Криму – невід’ємної частини Української
держави. Так званий референдум, оголошений та проведений одночасно з
масштабним вторгненням на кримську землю російських військових, був не
чим іншим, як фарсом, закликаним прикрити відкриту агресію Росії проти
України.
Наша держава у жодному разі не визнає результатів цього нікчемного
акту, проведеного всупереч міжнародному праву та національному
законодавству України. Тим більше що переважна частина мешканців Криму,
насамперед кримські татари та українці, висловили активний бойкот цьому
політичному шоу, зберігши свою відданість Україні.
Україна ніколи не відмовиться від своїх суверенних прав на Крим, буде
захищати всіма доступними засобами права людей, які там живуть. У цьому
питанні існує повний консенсус між українською владою, політиками та
громадянським суспільством. В цьому ми маємо також абсолютну підтримку
держав світу та всіх міжнародних організацій.
Дорогі кримчани!
Я хотів би звернутися передусім до тих із вас, хто незалежно від
етнічного походження, мови спілкування, релігійної належності вважає себе
громадянином України.
Люди старшого віку добре пам’ятають, як зранена під час Другої
світової
війни,
знекровлена
внаслідок
сталінських
депортацій
кримськотатарського народу та представників інших етносів, виснажена
через безгосподарність у післявоєнні роки кримська земля почала стрімко
відроджуватися. Напоєна водами Славутича вона знову стала давати багаті
врожаї. Завдячуючи працьовитим рукам і зусиллям вихідців з України,
відновилася та зміцніла економіка, розвивалася рекреаційна галузь.
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Майже одночасно з відновленням державної незалежності українці
протягли руку своїм братам, всіляко сприяли поверненню на батьківщину та
облаштуванню виселених комуністичним режимом кримських татар,
представників інших національностей, чиїм домом був та завжди
залишатиметься Крим.
Але з минулого року на кримську землю знову ззовні були привнесені
недовіра, розбрат і ворожнеча. Відомі численні факти порушення
російськими окупантами прав кримських татар, етнічних українців, росіян,
представників інших етносів Криму, які мають проукраїнські погляди. У
Криму панує поліцейське свавілля, арешти за надуманим приводом, обшуки
навіть у культових закладах, депортації лідерів та арешти членів меджлісу
кримськотатарського народу – представницького органу корінного народу
Криму.
Прийде час, і кожний, хто здійснив та здійснюватиме злочин проти
Української держави та проти прав людини в Криму, постане перед
міжнародним та українським судами.
Ті, хто зараз «націоналізує» власність українських громадян,
підприємств, закладів та органів влади, хто у піратський спосіб видобуває з
українського шельфу корисні копалини, хто всупереч національному та
міжнародному праву використовує інші ресурси України в Криму, мають
знати, що доведеться повертати все незаконно взяте та відповідати за
вчинене. Органами влади вже зараз здійснюється необхідна робота для
відновлення прав власності за допомогою міжнародних судів.
Переконаний, цивілізований розвиток Криму, реалізація його багатого
потенціалу можливі лише в складі незалежної та неподільної України.
Українська держава поверне контроль над тимчасово окупованою
територією. Не буду сьогодні говорити, що це відбуватиметься швидко і
просто. Але це станеться обов’язково, ми разом відбудуємо новий Крим, в
якому будуть забезпечені права й інтереси корінного народу Криму і всіх
мешканців півострова, незалежно від їхнього етнічного, мовного та
релігійного походження. І за це ми боремося та боротимемся разом!
Да здравствует единая Украина!
Яшасын бирлик Украина!
Хай живе єдина Україна!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/32343.html). – 2015. – 23.02).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Соціально-психологічна та медична реабілітація учасників АТО
Необхідність розв’язання проблем реабілітації учасників АТО нині є
одним з найбільш значущих питань, якому приділяється значна увага в
засобах масової інформації та яке виноситься на порядок денний засідань
урядових комітетів і громадських організацій. Багатогранність завдань
медичної реабілітації постраждалих в АТО потребує ефективного
функціонування цієї системи як самостійного напряму клінічної та соціальної
медицини. Як інформують ЗМІ, у МОЗ України створено окремий відділ
медичної реабілітації та паліативної медицини, який буде курирувати роботу
цього напряму. Розробкою наукових програм, протоколів реабілітації,
методичним керівництвом реабілітаційних закладів займаються дев’ять
науково-дослідних установ, зокрема НДІ реабілітації інвалідів Вінницького
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Український НДІ
медичної реабілітації та курортології (м. Одеса), Український НДІ соціальної
і судової психіатрії та наркології (м. Київ); Український державний НДІ
медико-соціальних проблем інвалідності. У ВНЗ працюють 11 профільних
кафедр і три кафедри в закладах післядипломної освіти.
За інформацією ЗМІ, клінічну базу становлять 11 лікарень відновного
лікування – усього 1 тис. 888 ліжок, згодом до них долучилися обласні
госпіталі інвалідів війни – ще 7 тис. 248 ліжок, сім фізіотерапевтичних
лікарень, понад 12 тис. ліжок ЗАТ «Укрпрофоздоровниці» та відомчих
санаторно-курортних закладів.
Міжнародна спільнота й громадські організації також допомагають
українській владі в лікуванні військових, які отримали поранення або стали
інвалідами після сутичок із прокремлівськими сепаратистами на Сході
України.
Розробкою програм реабілітації учасників АТО займається
безпосередньо український уряд, а от кадрову підтримку надають західні
союзники України, які відряджають в Україну висококваліфікованих
психологів. Не залишилися осторонь і волонтери: вони збирають кошти на
придбання протезів для тих, кого війна зробила інвалідами.
Щоправда, як зазначив голова комісії з реабілітації постраждалих в АТО
Всеукраїнського товариства фізичної та реабілітаційної медицини, доктор
медичних наук, професор В. Стеблюк, завдання, які має вирішувати
реабілітаційна медицина, не закінчаться з останнім пострілом на війні чи з
останнім виписаним з госпіталю солдатом. Це проблема найближчих
десятиліть. І від того, хто її вирішуватиме, залежить багато. «Натомість на
сьогодні в Україні відсутня така медична спеціальність, як “медична
реабілітація”», – наголосив В. Стеблюк.
За його словами, така наукова спеціальність є, існують відповідні
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кафедри та НДІ, є профільний головний позаштатний спеціаліст МОЗ.
Медичної ж спеціальності немає! «От і займаються реабілітацією
фізіотерапевти, неврологи, травматологи і всі “дотичні” фахівці. Фахівців із
фізичної реабілітації готують за напрямом підготовки “фізичне виховання і
спорт” у педагогічних університетах, ВНЗ спортивно-фізкультурного
спрямування. Однак працювати за спеціальністю в лікувальних закладах ці
фахівці не можуть (не передбачено таких посад), інколи їх оформлюють як
медсестер масажу», – зазначив голова комісії з реабілітації постраждалих в
АТО Всеукраїнського товариства фізичної та реабілітаційної медицини.
За інформацією різних джерел, на сьогодні в збройному конфлікті на
Сході України беруть участь близько 50 тис. українських солдатів, причому
за останній час значно побільшало тих, хто повертається додому інвалідами
не тільки у фізичному, а й у психологічному плані. Психологи зазначають,
що реабілітація має важливе значення не тільки для самих вояків, а й для
всього суспільства. Зокрема, підполковник С. Чижевський, командир
військової частини та начальник структурного підрозділу психологічного
забезпечення Нацгвардії, зазначив, що майже 98 % вояків «можуть
потребувати висококваліфікованої психологічної допомоги», про що
говорить міжнародний досвід і результати ряду досліджень.
Він повідомив, що в Україну приїхало багато міжнародних експертів, які
допомагатимуть українським колегам проводити реабілітацію українських
військовослужбовців. «Поранених зі Сходу (України) везуть щодня. Всі вони
знесилені, деякі навіть стали інвалідами, втративши на війні кінцівки.
Україна не в змозі забезпечити всіх їх простими протезами, не кажучи вже
про найсучасніші», – зазначає С. Чижевський.
Медики звертають увагу на не досить високу якість вітчизняних
протезів, які завдають клопоту постраждалим. Сучасна молодь хоче вести
активне життя, а ці протези просто не впораються з таким завданням.
Досвідчені протезисти та ортопеди з Великої Британії готові познайомити
українських лікарів з інноваційними технологіями протезування. Британські
фахівці розробили протези, які здатні повернути інвалідів до повноцінного
життя. Тепер людина зможе ходити не тільки повільно, а й швидко, а також
матиме можливість підніматися й спускатися сходами. «Принцип роботи
найкращих в Україні штучних колінних суглобів полягає в тому, що
підтримувати рівновагу людині дозволяє її власна вага, а це великий недолік,
бо достатньо вам зробити помилку – і ви впадете, – зазначив Д. Боендер,
розробник штучного колінного суглобу Very Good Knee, який сьогодні
продає британська компанія Orthomobility Ltd. За його словами, розроблений
ним суглоб залишається у фіксованому положенні, доки людина не робить
крок. Коли пацієнт переступає на іншу ногу, суглоб опорної ноги робиться
гнучким, і він легко робить наступний крок.
Як інформують ЗМІ, сучасний протез коштує близько 20 тис. євро, та
український уряд готовий платити такі гроші. «Солдатам не треба платити за
протези з власної кишені: всі витрати лягають на плечі держави. Саме тому
наші вояки отримують сучасні європейські замінники кінцівок», – зазначила
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О. Полякова, директор департаменту соціального захисту інвалідів
Міністерства соціальної політики України. За її словами, відповідно до
нового законодавства, отримати протез тепер можна набагато швидше,
оскільки нині не потрібно «подавати купу документів».
Проте, як зазначають деякі учасники АТО, багато вояків усе ще не
отримали допомоги. Зокрема, про це говорить один з бійців О. Кікін. Він
заявив, що кілька його бойових товаришів усе ще стоять у черзі за протезами.
«Наразі точно невідомо, скільком солдатам потрібні протези. Наскільки я
знаю, на протези чекають близько 200 осіб», – підсумував він.
Координатор «Волонтерської сотні» Н. Воронкова погоджується з таким
твердженням і зазначає, що ініціатива уряду дуже щедра, але все лишається
лише на папері. «Справа в тому, що людям доводиться чекати до двох років»,
– наголосила вона.
Щоправда, подібні заяви сьогодні вже втрачають актуальність, адже
теперішня ситуація виникла менше року тому і є надія, що проблеми з
протезуванням розв’язуватимуться значно швидше. Звичайно, за умови, якщо
ситуація на Сході України не погіршиться й буде менше поранених. Сьогодні
ж людям дійсно доводиться стояти в черзі. «Так, черга дійсно існує, –
пояснив С. Артюх із Фонду соціального захисту інвалідів. – Якщо вам
потрібен протез, вам доведеться зібрати не один пакет документів, а потім
отримати офіційний статус інваліда, а в Україні це може розтягнутись на
роки. Попри це, ми робимо все можливе, аби допомогти таким людям».
Експерти закликають владу активізувати роботу з реабілітації інвалідів.
Тим часом значний внесок у цю справу роблять волонтери, які допомагають
державі втілювати в життя реабілітаційні програми, а також працюють
безпосередньо з вояками. Завдяки їхнім зусиллям влада стала працювати
швидше, але розв’язати всі проблеми поки що не вдається, що і спричиняє
затримки. «Влада допомагає лише на словах», – заявив представник
німецького філіалу благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки
України» Д. Пужай. За його словами, усі документи готують представники
благодійного фонду. «У законодавстві не прописано, як саме має вестись
благодійна діяльність, що значно ускладнює процес. Крім того, досі немає
системи електронного документообігу, і документи часто губляться», –
зазначив Д. Пужай.
За інформацією ЗМІ, волонтери з Німеччини, Франції, Австрії,
Словаччини та США спільними зусиллями збирають кошти для українських
вояків не тільки в Україні, а й за кордоном. Крім того, вони оперативно
допомагають військовим ліками та медичним обладнанням, причому солдати
мають змогу проходити спеціальне лікування. Волонтери також відправили
на реабілітацію за кордон уже понад 100 українських військовослужбовців.
Експерти акцентують увагу на психологічній адаптації, якої потребують
майже всі учасники АТО й переселенці із зони військового конфлікту.
Медики вважають, що у випадку недостатнього лікування з часом поствоєнні
симптоми не просто повертаються, а й посилюються. Солдатів, які пережили
страхіття війни, часто мучать безсоння, відсутність емоцій, дратівливість.
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Для того щоб люди могли нормально адаптуватися до мирного життя, вони
повинні пройти лікування. Психологи зауважують, що учасники тих
страшних подій важко йдуть на контакт, адже думають, що час усе вилікує і
зазвичай тримають усе в собі. Війна, за словами медиків, підриває
психологічне здоров’я і потреба в лікуванні з кожним днем зростає. Як
інформують ЗМІ, починаючи з осені 2014 р., створюється мережа
лікувальних закладів для надання допомоги постраждалим під час АТО.
Зокрема, у містечку Ірпінь уже створено повноцінну клініку на 70 ліжок, де
пройдуть
курс
оздоровлення
військовослужбовці,
які
зазнали
загальносоматичних поранень. Там є два відділення – профпатології та
нетрадиційних методів лікування. Ще один реабілітаційний центр
сформовано при військовому клінічному центрі у Львові. Це відділення
призначене для спинальних хворих. У Луцьку при обласному госпіталі для
ветеранів та інвалідів війни з 1 жовтня почав діяти Реабілітаційний центр з
надання медико-психологічної допомоги військовим, які повернулися із зони
АТО. У Волинській області до процесу створення такого центру долучилися
профільні департаменти ОДА, медики і волонтери. З резервів обласного
бюджету віднайшли 450 тис. грн на ремонт приміщень і ще 110 тис. – на
закупівлю необхідного обладнання. Там навіть відбуваються семінаринавчання з надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам їхніх
родин. На Закарпатті також функціонує Центр психологічної служби та
кризових станів, який було створено ще в січні 2014 р. спершу на базі
Психологічної служби Майдану, а зараз як центр лікування учасників АТО.
У
центрі
працюють
психологи,
психотерапевти,
консультанти
психотерапевтичних напрямів, які надають практичну психологічну
допомогу, підтримують і супроводжують військовослужбовців, їхні сім’ї.
Голова Закарпатського осередку УСП і координатор Центру
психологічної служби та кризових станів О. Кузьма та її колега Н. Братасюк
повідомили, що в центрі працюють кваліфіковані спеціалісти, які готові
надати необхідну допомогу постраждалим. «Усі військовослужбовці, котрі
йдуть на Схід (України), проходять консультації. Щодо тих, хто
повертається, то примусити когось проходити реабілітацію ми не можемо,
але зрозуміло, що людина повертається розбалансована. Ми працюємо також
із їхніми сім’ями, переселенцями та дітьми», – зазначають психологи.
Як інформують ЗМІ, в Ужгороді, Березному й Чопі формуються
відповідні бригади для надання необхідної медичної та психологічної
допомоги. Створюються центри психологічних служб у кожному райцентрі.
Адже ці проблеми, навіть коли війна закінчиться, триватимуть багато років.
За словами посадовців, в Ужгороді створюється центр соціальнопсихологічної реабілітації для всіх. Це має бути одне місце, в одному
приміщенні, де людина може отримати кваліфіковану допомогу:
консультації,
фізичні
процедури,
групову
психотерапію,
куди
запрошуватимуть фахівців з України для проведення семінарів для
психологів, де люди матимуть змогу жити й харчуватися хоча б по два тижні.
Щоправда, не так легко буде все це зробити при відсутності необхідного
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фінансування. Проте в управлінні охорони здоров’я запевнили, що на базі
військового госпіталю в Мукачевому вже ведеться психологічна робота з
військовими, які повернулися з АТО й перебувають на стаціонарному
лікуванні. Двічі на тиждень формується виїзна бригада фахівців (психологів,
психотерапевтів), які надають допомогу пацієнтам терапевтичного та
хірургічного відділень госпіталю. Крім того, найближчим часом створять
військово-лікарську психіатричну комісію на базі обласної психіатричної
лікарні м. Берегового. Як пояснили в управлінні, це буде зручніше для
закарпатських військовослужбовців, які повернулися з АТО й потребують
психологічної допомоги.
Вистачає проблем з організацією адаптації військових і їхніх сімей і в
інших областях. Місцеві органи влади не завжди мають підтримку з боку
уряду при створенні належних умов для лікування постраждалих. Утім, як
інформують ЗМІ, навіть при недостатньому фінансуванні з боку уряду й
профспілок на базі санаторію «Черче», що на Рогатинщині
(Івано-Франківська область), усе-таки відкриють лікувально-реабілітаційний
центр для поранених бійців АТО. У цьому запевнив голова обласної ради
В. Скрипничук. Раніше прикарпатські обранці звернулися до Прем’єрміністра України з проханням відкрити такий центр. Однак у Кабміні
ініціативи не підтримали. Проте обласна рада відступати не має наміру. І вже
вишукує інші способи розв’язання проблеми щодо повноцінного лікування та
реабілітації поранених прикарпатців у зоні бойових дій. Наразі Черченська
сільська рада вже погодилася передати деякі земельні ділянки.
Однак, за словами В. Скрипничука, обласний бюджет не «витримає»
очікуваних видатків. Він пропонує інший варіант: узяти на утримання
частину приміщень або ліжко-місць у санаторію. Не виключають в обласній
раді й можливості дообладнання та розширення санаторію «Черче». Заклад
має належну лікувальну базу для реабілітації. Тут функціонують відділення
для допомоги людям із захворюваннями опорно-рухового апарату,
грязелікарня, кабінети лікувальної фізкультури, фізіотерапії, підводного
витягування.
Натомість на Чернігівщині вже запрацювала Служба психологічносоціального відновлення в Центрі психологічної реабілітації і лікування
учасників АТО, створеного на базі КЛПЗ «Чернігівська обласна
психоневрологічна лікарня». За словами головного лікаря обласної
психоневрологічної
лікарні
В.
Ященка,
завдяки
розробленій
диференційованій системі лікувально-профілактичних, реабілітаційних,
організаційних заходів, створеній теплій, комфортній атмосфері в центрі
психологічної реабілітації для учасників АТО, вдається досягти значних
результатів у відновленні соціальної адаптації та повноцінного
функціонування особистості військовослужбовців.
Разом з тим, як зазначає лікар, після виписки військовослужбовці знову
приступають до служби, а у військових частинах психологічна реабілітація,
як правило, не проводиться. Ось і постало питання інтенсифікації та
збільшення обсягу комплексу психологічно-реабілітаційних заходів, що
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надаються військовим.
За інформацією ЗМІ, у службі працюватимуть п’ять кваліфікованих
психологів. Психологічно-соціальне відновлення проводиться за п’ятьома
напрямами: тілесно-орієнтована терапія, арттерапія, когнітивно-поведінкова
терапія, психодинамічна терапія, консультування родин воїнів АТО щодо
необхідності
психологічної
підтримки
та
особливостей
стану
посттравматичного стресового розладу. Заняття проходитимуть як у формі
індивідуальної консультації, так і груповій роботі. За чотири місяці
функціонування в центрі надано психологічну реабілітацію та лікування
понад 150 учасникам АТО. Їм надається спеціалізована психологічна,
психіатрична та психотерапевтична допомога. Система лікувальнореабілітаційних заходів для потерпілих має комплексний характер і містить у
собі
психотерапію,
психологічну
корекцію,
медикаментозну
та
немедикаментозну терапію.
У Києві також відкривається центр післятравматичної реабілітації воїнів
АТО. Як зазначають фахівці центру, там будуть фізично й психологічно
реабілітувати бійців, поранених під час бойових дій. Центр створила група
київських фізіотерапевтів і психологів. Психологи й реабілітологи
намагатимуться комплексно реабілітувати поранених, відновлюватимуть
психіку, привчатимуть звикнути до нової кінцівки чи до її відсутності.
Щоправда, у столиці, як і в більшості міст України, влада, за відсутності
необхідних коштів, не завжди може допомогти. Інколи навіть знайти хороше
місце для реабілітаційних центрів – проблематично, хоча це місцеві органи
влади могли б вирішити. Зокрема, для столичного центру приміщення надав
голова Київського міського авто-мотоклубу, кандидат психологічних наук,
боєць АТО С. Малик. Він зазначив, що воно маленьке, але чисте. «Ви собі
навіть не уявляєте той масив людей, які потребують допомоги. Ми шпали, по
яких потім покладуть рейки і піде паровоз», – наголосив С. Малик.
Р. Єрохов, голова ініціативи, реабілітолог заявив, що вже кілька разів
просили в КМДА приміщення. Але поки що його немає.
У свою чергу І. Булгаков, колишній учасник бойових дій, а тепер
волонтер АТО, вважає, що нині психологічна допомога потрібна й на фронті.
Він запропонував центру організувати поїздки психологів на Схід України,
тому що там сьогодні солдати п’ють. «П’ють тому, що з ними не працюють
психологи, і алкоголем бійці душать емоції, а пережили вони багато», –
наголосив волонтер.
Державні органи приділяють значну увагу проблемі реабілітації
учасників АТО, але фінансові можливості державного бюджету недостатні.
Разом з тим учасникам антитерористичної операції держава гарантує надання
соціальної та професійної адаптації, а також забезпечення пільгових
пенсійних виплат. Про це йдеться в інформації, наданій Міністерством
соціальної політики України. Передбачено ряд заходів, як матеріальна так, і
фізична допомога.
Разом з тим експерти наголошують на необхідності активізації зусиль
влади й громадських організацій, волонтерів і просто небайдужих людей для
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негайного розв’язання основних проблем реабілітації учасників бойових дій.
Зокрема, для цього також потрібно об’єднати зусилля санаторно-курортних
закладів, незалежно від їх відомчого підпорядкування і форми власності,
науково-дослідних установ та кафедр у розробці та впровадженні заходів з
реабілітації на санаторно-курортному етапі. На думку експертів, таке
лікування повинні забезпечити держава, фонди соціального страхування
(у повному обсязі). Необхідно проводити закупівлю реабілітаційних путівок
до санаторіїв за максимально спрощеною процедурою, адже це – вимога
воєнного часу.
Як зазначила М. Кехтер, магістр психології, гештальт-терапевт, член
ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих
подій», член Харківського фонду психологічних досліджень, психологічна
реабілітація є складовою частиною медико-психологічної та загальної
фізіологічної реабілітації військових, які проходять лікування у зв’язку з
пораненнями, контузіями, травмами, опіками, психічними розладами.
І центри психологічної реабілітації потрібні в усіх регіонах, звідки
здійснювали призов у зону АТО.
За її словами, якщо цього не буде зроблено, у найближчі 20 років ми
матимемо великі проблеми. Не лише медики знають про «в’єтнамський» і
«афганський» синдроми. «У 1970-х роках у США у 25 % учасників бойових
дій, які навіть не мали каліцтва, згодом загострилися різні психічні та
психологічні порушення, а серед поранених і покалічених таких було 42 %,
до 100 тис. ветеранів у різний час наклали на себе руки, а від 35 до
45 тис. донині ведуть замкнутий спосіб життя», – зазначила М. Кехтер.
За її словами, після війни у В’єтнамі Сполучені Штати Америки
втратили людей значно більше, ніж під час бойових дій (через алкоголізм,
наркоманію, самогубства, криміналізацію колишніх військових). «Тому
психологічна реабілітація після закінчення бойових дій набуде особливого
значення для нашого суспільства. І що раніше й повніше її надаватимуть
учасникам АТО, то менше проблем виникатиме», – наголосила психолог.
Представники влади разом із громадськими організаціями та
зарубіжними партнерами намагаються знайти шляхи розв’язання складної
проблеми – лікування й реабілітація потерпілих. Проте неабияке значення
має і своєчасне надання медичної допомоги в умовах війни.
Нещодавно відбулася міжнародна конференція, на якій гостро
порушувалося це питання. Міжнародна спільнота, підтримуючи спротив
українського народу російському агресору, запропонувала свою допомогу в
лікуванні та реабілітації захисників України. Суть її закладена в назві
конференції: «Розвиток, стандартизація та впровадження тактичної медицини
в Україні». Термін «тактична медицина» показує її істотні відмінності від
цивільної. Адже бойові умови диктують інший алгоритм дій, які необхідно
застосувати для врятування життя бійців на полі бою. Саме з метою надання
медичної допомоги постраждалим в зонах активного конфлікту та їхньої
евакуації в безпечну зону й була розроблена тактична медицина.
Організатором конференції виступила гуманітарна ініціатива Світового
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конгресу українців «Захист патріотів», яка проводить інструктажі з тактичної
медицини у форматі курсів бійця-рятувальника за стандартами армії США та
країн НАТО. Як інформують ЗМІ, у цьому заході взяли участь керівники
вітчизняних силових міністерств і відомств, народні депутати України,
медики та очільники медичних служб і структур, представники яких задіяні
до участі в антитерористичній операції, волонтери. Досвідом упровадження
тактичної медицини поділилися з українськими колегами фахівці з тактичної
медицини із США та країн-членів НАТО.
Під час виступу на конференції директор гуманітарних ініціатив
Світового конгресу українців У. Супрун зазначила, що минулого року
навчання на курсах бійця-рятувальника за стандартами НАТО пройшли
12 тис. українських військовослужбовців і бійців добровольчих батальйонів.
Їм було роздано понад 9 тис. 500 індивідуальних аптечок, укомплектованих
за такими стандартами. Українська діаспора зібрала на потреби лікування та
реабілітації поранених військовослужбовців понад 1,3 млн дол. США.
У свою чергу, про готовність уряду Канади передати Збройним силам
України мобільний госпіталь заявив у промові на конференції посол Канади в
Україні Р. Ващук.
Учасники конференції оцінили стан тактичної медицини в Україні,
зазначили, що вона народилася під час революції гідності, коли смертю
героїв за майбутнє Української держави загинули перші представники
«Небесної сотні». Волонтерський рух з надання першої медичної допомоги
постраждалим за дуже короткий термін набув значних масштабів уже з
перших днів проведення антитерористичної операції. Як зауважив у промові
голова Служби безпеки України В. Наливайченко, одними з перших у
боротьбу з терористами вступили офіцери цього відомства. Вони кров’ю
вписали перші сторінки в історію запровадження тактичної медицини. І інші
промовці говорили про те, що починали цю справу з «чистого аркуша»,
спиралися на кращий досвід рятування воїнів у роки Другої світової війни,
бойових дій в Афганістані, участі українських військовослужбовців у
миротворчих операціях.
Учасники конференції високо оцінили внесок у запровадження
стандартів тактичної медицини Української військово-медичної академії.
Викладачі академії побували в багатьох військових частинах, задіяних у
проведенні антитерористичної операції, вивчили й узагальнили в посібниках,
рекомендаціях кращий досвід з надання первинної медичної допомоги
пораненим бійцям на передовій. Ці посібники вже надійшли до підрозділів,
що беруть участь в антитерористичній операції. Незабаром медичну ланку
українського війська поповнять кілька сотень мобілізованих офіцерів запасу.
Усі вони в академії пройдуть курс перепідготовки за стандартами НАТО.
На думку заступника начальника Української військово-медичної
академії полковника медичної служби О. Охонько, щоб успішно виконувати
завдання із запровадження тактичної медицини, академії вкрай потрібний
власний військовий мобільний госпіталь як центр з підготовки фахівців цієї
справи. На конференції порушувалося питання щодо відновлення підготовки
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санітарних інструкторів підрозділів у навчальному центрі Сухопутних військ
«Десна».
Учасники міжнародної конференції ухвалили рекомендації та план дій
щодо впровадження в Україні тактичної медицини. Ними передбачено
організацію та проведення занять медичної підготовки за стандартами НАТО
з усіма військовослужбовцями, військовими медиками, командирами та
начальниками. Цією системою навчань важливо охопити також усіх
військовозобов’язаних, які поповнять лави війська під час чергової хвилі
часткової мобілізації. Рекомендовано забезпечити їх індивідуальними
аптечками. Учасники конференції висловилися за створення єдиного центру,
який координуватиме всю роботу з розвитку, стандартизації і впровадження
тактичної медицини в Україні.
Розв’язати всі проблеми лікування та реабілітації постраждалих під час
воєнних дій буде нелегко, але це стане можливим при повній мобілізації
зусиль державних органів, медиків, волонтерів, за підтримки зарубіжних
партнерів (Статтю написано з використанням інформації таких
джерел: Реабілітація поранених бійців в Україні буде проводитись
спільними зусиллями // http://ukraine.setimes.com/uk/articles/uwi/features. –
2015. – 5.01; Проблеми адаптації та реабілітації тих, хто побував в АТО
//
patskijobjektiv.com/problemi-adaptaciї-ta-reabilitaciї-tix-xto-pobuvav-vatoproblemi-adaptaciї-ta-reabilitaciї-tix-xto-projshov-vijnu. – 2014. – 21.10;
Проведено круглий стіл з питань соціальної, професійної адаптації та
психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції //
http://proftekhosvita.org.ua/uk/news/details/6688. – 2015. – 30.01; Учасникам
АТО забезпечать адаптацію та пільгові пенсійні виплати //
http://rda.if.ua/n/soczahistgovua/2014/12/01/5075/view. – 2015. – 12.01; У
Центрі психологічної реабілітації і лікування учасників АТО запрацювала
Служба психологічно-соціального відновлення // http://naiu.org.ua/live/utsentri-psyholohichnoji-reabilitatsiji-i-likuvannya-uchasnykiv-ato-zapratsyuvalasluzhba-psyholohichno-sotsialnoho-vidnovlennya. – 2015. – 29.01; У Києві
відкрили Центр реабілітації поранених в АТО // http://spilno.tv/uk/Blogs. –
2014. – 10.12; На Прикарпатті відкриють лікувально-реабілітаційний
центр для бійців АТО // http://www.vezha.org/na-prykarpatti-vidkryyutlikuvalno-reabilitatsijnyj-tsentr-dlya-bijtsiv-ato-video.
–
2014.
–
2.12;
Впровадження
тактичної
медицини:
досвід,
проблеми
//
http://narodka.com.ua/13698-vprovadzhennya-taktichno%D1%97-medicinidosvid-problemi. – 2015. – 28.01; Медична реабілітація в Україні: потрібне
повне перезавантаження? // http://www.vz.kiev.ua/medichna-reabilitaciya-vukra%D1%97ni-potribne-povne-perezavantazhennya. – 2014. – 17.10).
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман і голова Конгресу
депутатів Генеральних кортесів Королівства Іспанія Хесус Посада
Морено під час зустрічі в неділю, 22 лютого, обговорили питання щодо
підтримки України в частині припинення російської агресії та здійснення
внутрішніх реформ.
Під час зустрічі В. Гройсман зазначив, що Україна разом з партнерами з
ЄС і США докладає зусиль до пошуку шляхів припинення агресії з боку
Росії. Він підкреслив, що виконання Україною мінських домовленостей є
наочним свідченням її бажання вирішити цей конфлікт мирним шляхом.
Водночас, зазначив керівник парламенту, Росія не дотримується мінських
домовленостей і продовжує проявляти агресію по відношенню до України.
«Ми є свідками військової, економічної, інформаційної агресії з боку Росії, –
зазначив він. – У цьому контексті я бачу три напрями, які були би
продуктивними на шляху досягнення миру. По-перше, це миротворча місія
ЄС, по-друге, продовження санкційного тиску на Росію, і третій момент –
підвищення обороноздатності України, зокрема забезпечення нашої держави
оборонним озброєнням».
Керівник парламенту підкреслив, що не менш важливим для України є
питання внутрішніх перетворень. Серед першочергових реформ він назвав
побудову
справедливої
судової
системи,
подолання
корупції,
децентралізацію влади.
В. Гройсман подякував Іспанії за підтримку України на міжнародній
арені, а також за «послідовну підтримку територіальної цілісності нашої
держави».
Він подякував Хесусу Посаду Морено за візит саме в той день, коли
Україна вшановує пам’ять загиблих на Майдані. «Для нас це дуже важливий
день – день, коли ми вшановуємо пам’ять загиблих героїв, – людей, які рік
тому відстояли нашу свободу, нашу державність і не піддалися тиску
диктатури. Дякую за те що, що завітали до нас саме в цей день – для нас це є
свідченням солідарності з українським народом», – сказав В. Гройсман.
У свою чергу Хесус Посада Морено запевнив Голову Верховної Ради
України в «політичній підтримці» Української держави з боку «уряду Іспанії,
політичних партій, що присутні в іспанському парламенті, у цілому в
суспільстві».
Голова Конгресу депутатів підкреслив, що ратифікація Угоди про
Асоціацію між Україною і ЄС іспанським парламентом 19 лютого була
підтримана не тільки правлячою партією, а й більшістю партій,
представлених у Конгресі.
Хесус Посада Морено високо оцінив зусилля України, яка робить усе
для досягнення миру, зокрема в частині виконання нею мінських
домовленостей, а також її позицію щодо необхідності розгортання
миротворчої місії на Донбасі. «Це свідчить про те, що Україна вживає
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заходи, щоб врегулювати ситуацію мирним шляхом», – зазначив він.
Під час зустрічі сторони були одностайні в тому, що російська агресія
стосується не тільки України, а й усієї Європи, оскільки підриває
основоположні європейські цінності. Учасники зустрічі також підкреслили
важливість протистояння інформаційній агресії з боку Росії. Хесус Посада
Морено висловив думку, що навіть після припинення військових дій
інформаційний вид агресії ще довго залишатиметься викликом для України і
Євросоюзу
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.02).
***
За пропозицією фракцій коаліції Верховна Рада розгляне зміни до
Державного бюджету на 2015 рік у вівторок, 3 березня.
У понеділок, 23 лютого, під головуванням Голови Верховної Ради
України В. Гройсмана відбулася нарада керівників фракцій парламентської
коаліції за участі Прем’єр-міністра А. Яценюка та урядовців.
Учасники зустрічі обговорили законопроект про внесення змін до
Державного бюджету на 2015 рік і законопроекти, пов’язані із внесенням
змін до головного фінансового документа країни.
За пропозицією лідерів фракцій коаліції прийнято рішення розглянути
законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2015 рік і
пов’язані з ним законопроекти на черговому пленарному засіданні у
вівторок, 3 березня.
Голова Верховної Ради доручив відповідним парламентським комітетам
невідкладно доопрацювати внесені урядом законопроекти з тим, щоб у
четвер розглянути їх на Раді коаліції та у вівторок внести на розгляд
Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
Прем’єр-міністр України та члени уряду провели консультації з
Радою коаліції щодо ухвалення ВР змін до законодавства на виконання
домовленостей із МВФ.
У понеділок, 23 лютого, Прем’єр-міністр України А. Яценюк і члени
Кабінету Міністрів України провели зустріч з Радою коаліції та керівниками
парламентських фракцій щодо запропонованих урядом змін до Державного
бюджету, Податкового кодексу та інших законодавчих актів, розроблених на
виконання домовленостей між Україною та Міжнародним валютним фондом.
За результатами переговорів з МВФ та з урахуванням наявних
негативних тенденцій в економіці України Міністерство фінансів розробило
пакет законів щодо змін до Державного бюджету на 2015 рік, а також змін до
податкового, митного, пенсійного законодавства. Це дасть змогу зменшити
дефіцит національної енергетичної компанії «Нафтогаз України» та
Пенсійного фонду. Після розгляду та погодження зазначених ініціатив
Кабінетом Міністрів вони були передані на розгляд Верховної Ради.
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У рамках роботи щодо запропонованих змін члени уряду на чолі з
Прем’єр-міністром України також провели окремі зустрічі із членами двох
фракцій, що входять до парламентської коаліції, – «Народний фронт» і
Радикальної партії Олега Ляшка.
Під час зустрічей члени уряду висловили сподівання, що за наступні
кілька днів народні депутати зможуть детально ознайомитися із
запропонованими змінами та, не зволікаючи, з розумінням своєї
відповідальності перед народом України, ухвалити їх найближчим часом, аби
гарантувати якомога швидший розгляд питання надання Україні кредиту
МВФ Радою директорів фонду.
У вівторок, 24 лютого, члени уряду проведуть зустрічі з представниками
інших фракцій коаліції (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
23.02).
***
У Комітеті з питань європейської інтеграції відбулася експертна
дискусія на тему: «Угода про Асоціацію. Міжпарламентський вимір».
Голова української частини парламентського Комітету асоціації Україна
– ЄС, член фракції «Народний фронт» О. Семерак представив на розгляд
експертів проекти резолюцій і рекомендацій спільного засідання
парламентського комітету, яке відбудеться 24–25 лютого в Брюсселі.
Як відомо, створення парламентського Комітету асоціації було
передбачено Угодою про асоціацію між Україною і ЄС. До його складу
входять члени Верховної Ради України і Європарламенту (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримує проект
закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік».
Секретар комітету І. Вінник, доповідаючи на засіданні комітету
23 лютого, зазначив, що члени комітету ретельно опрацювали всі пропозиції
щодо внесення змін і пропонують Комітету з питань бюджету врахувати в
законопроекті (реєстр. № 2147) ряд дуже важливих змін для внесення до
закону в частині національної безпеки й оборони.
І. Вінник нагадав, що прийнятим Законом були обмежені максимальні
заробітні плати, у тому числі військовим. За його словами,
військовослужбовці фактично не отримують заробітної плати, а отримують
грошове забезпечення. «Тому ми наполягаємо на необхідності зняття
обмеження максимальних заробітних плат військовим (встановлених на рівні
7,5 мінімальних заробітних плат). Ми наполягаємо, щоб в проекті змін до
Державного бюджету було враховано, що не підпадають під відповідне
обмеження військовослужбовці – особи рядового і начальницького складу,
працівники Міністерства оборони, ГУР МО, МВС, РНБО, Державної
спеціальної служби транспорту, СБУ, СЗР, Державної прикордонної служби,
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Управління державної охорони, Державної служби з надзвичайних ситуацій,
Державної служби спеціального зв’язку і захисту, Національної гвардії і
військової прокуратури», – зазначив він. Голова комітету С. Пашинський
уточнив, що не йдеться «про збільшення бюджетних витрат, мова йде про
видатки в рамках затверджених бюджетних витрат». «Тобто ці структури
можуть скорочувати штати і, відповідно, перерозподіляти виділені кошти на
тих осіб, які дійсно заслуговують на більші заробітні плати», – додав
секретар комітету.
І. Вінник поінформував про ще одну пропозицію комітету до Закону:
щодо недопущення обмеження пенсій військовослужбовцям, особам
рядового й начальницького складу.
Одна з пропозицій комітету стосувалася виділення видатків на
розроблення програми створення замкнутого циклу виробництва ядерного
палива. Комітет пропонує виділити Державному космічному агентству
додаткового до тих пропозицій, які Кабінет Міністрів уже вніс до
законопроекту, – 1,5 млрд грн.
Зазначалося, що комітет направить свої пропозиції Комітету з питань
бюджету для врахування під час підготовки законопроекту до другого
читання
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства підтримує проект закону про внесення змін
до додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на
2015 рік» (щодо капітального ремонту гуртожитків, що передаються з
державної власності у власність територіальних громад).
Під час засідання комітету зазначалося, що метою законопроекту
(реєстр. № 2141) є надання можливості громадянам, які проживають у
гуртожитках державної форми власності та на яких поширюється дія Закону,
приватизувати займані ними житлові приміщення після передачі гуртожитків
у власність територіальних громад в обсягах фінансування, передбачених
Загальнодержавною цільовою програмою передачі гуртожитків у власність
територіальних громад у 2015 році.
За результатами розгляду, комітет рекомендує Верховній Раді проект
закону про внесення змін до додатку № 3 до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо капітального ремонту
гуртожитків, що передаються з державної власності у власність
територіальних громад) прийняти в першому читанні та в цілому як закон
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 23.02).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування спільно з Національним агентством
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України з питань державної служби провів круглий стіл на тему:
«Професіоналізація державної служби та забезпечення прав громадян на
якісні державні послуги у рамках обговорення проекту нової редакції
Закону України “Про державну службу”».
Під час заходу широко обговорювався комплекс питань, пов’язаних із
визначенням сфери дії законодавства про державну службу, створенням
цілісної системи управління державною службою та модернізацією системи
оплати праці та пенсійного забезпечення державних службовців. Було
наголошено на особливій ролі Верховної Ради як вищого органу народного
представництва в напрацюванні законодавчої основи відповідних механізмів
професіоналізації державної служби, на ролі комітетів як робочих
«майданчиків» для попереднього обговорення проблемних питань
деполітизації державної служби, удосконалення правових та організаційних
умов її функціонування з подальшим їх внесенням на розгляд парламенту.
Голова комітету С. Власенко наголосив, що за підсумками роботи
круглого столу на засіданні комітету 4 березня планується схвалити ряд
рекомендацій на адресу вищих органів державної влади України (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення
змін до Земельного кодексу України (щодо удосконалення механізму
передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності).
Проектом (реєстр. № 1270) пропонується надати повноваження органам,
які прийняли рішення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб чи
з мотивів суспільної необхідності, передавати такі земельні ділянки у
власність чи користування.
Як зазначалося під час обговорення, документ розроблено з метою
створення правових передумов для належного функціонування механізму
відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності, та, як наслідок, створення передумов для реалізації
інвестиційних проектів загальнодержавного значення, у тому числі із
залученням іноземних інвесторів. Зокрема, це стосується таких проектів:
– забезпечення національної безпеки й оборони;
– будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування
лінійних об’єктів та об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури
(доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- і водопроводів, ліній електропередачі,
зв’язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів,
електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації;
– будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин і
виробничих споруд;
– розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням
корисних копалин;
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– будівництво захисних гідротехнічних споруд;
– розміщення іноземних дипломатичних представництв і консульських
установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
Комітет з питань екологічної політики природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи провів виїзне засідання в
м. Чорнобиль.
Учасники засідання ознайомилися із станом реалізації проектів
міжнародної
технічної допомоги на промисловому майданчику
Чорнобильської АЕС, зокрема відвідали майданчик будівництва нового
безпечного конфайнмента; завод з переробки рідких радіоактивних відходів;
промисловий комплекс по поводженню з твердими радіоактивними
відходами Чорнобильської АЕС; сховище відпрацьованого ядерного палива
(СВЯП-2).
Під час засідання було заслухано доповіді та виступи щодо реалізації
завдань зі зняття з експлуатації блоків ЧАЕС і перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему, щодо реалізації міжнародних
проектів на майданчику Чорнобильської АЕС та подальшого розвитку зони
відчуження.
Під час засідання було, зокрема, обговорено проблеми щодо:
– скасування новою редакцією Податкового кодексу положень, які
звільняли підрядників проектів міжнародної технічної допомоги від податків;
– незадовільного рівня бюджетного фінансування ДСП «Чорнобильська
АЕС», Державного агентства України з управління зоною відчуження,
чорнобильських програм;
– відшкодування ДСП «Чорнобильська АЕС» Пенсійному фонду
фактичних витрат на виплату і доставку пенсій особам, яким вона призначена
на пільгових умовах, до отримання права на пенсію за віком;
– підпорядкування спеціалізованих медико-санітарних частин
МОЗ України на місцевий рівень;
– необхідності структурних змін в управлінні зоною відчуження,
проблеми її утримання та кадрового забезпечення.
Наголошувалося також, що ці й інші проблеми мають бути детально
обговорені під час парламентських слухань на тему: «Про зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт “Укриття” та перспективи розвитку
зони відчуження» 4 березня поточного року у Верховній Раді України.
Підбиваючи підсумки обговорення, голова комітету М. Томенко наголосив
на готовності комітету до розв’язання проблем Чорнобильської АЕС, зони
відчуження та закликав до консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін
для ефективного та своєчасного їх розв’язання (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.02).
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***
Комітет з питань культури і духовності провів виїзне засідання
у м. Маріуполь.
Під час засідання, зокрема, були ухвалені рішення: ініціювати
проведення парламентських слухань на тему: «Стратегія культурноінформаційного розвитку держави: міжрегіональний діалог»; створити при
комітеті громадську раду «Міжрегіональна культурна ініціатива». Народні
депутати також провели зустрічі з митцями, науковцями, працівниками
культурних закладів; обговорили проблеми мистецтва й ролі сучасної
культури як важливого ідеологічного фактора в житті суспільства. Були
порушені питання децентралізації культурної політики та соціального
захисту працівників культури (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
В Раду внесен пакет законопроектов для получения кредита МВФ.
Правительство Украины внесло в Верховную Раду в дополнение к
проекту правок в Госбюджет-2015 пакет других законопроектов, принятие
которых является предварительным условием выделения стране кредита
Международного валютного фонда по программе расширенного
финансирования (http://korrespondent.net/ukraine/3483156-v-radu-vnesen-paketzakonoproektov-dlia-poluchenyia-kredyta-mvf).
Как говорится в сообщении на парламентском сайте 23 февраля, в
частности, зарегистрированы проекты поправок в Бюджетный (№ 2209),
Налоговый (№ 2210) и Таможенный (№ 2211) кодексы, а также проекты
изменений в законодательство о пенсионном обеспечении (№ 2212).
Еще один законопроект (№ 2213) касается внесения правок в ст. 165 и
252 Налогового кодекса, которые регулируют соответственно доходы, не
включаемые в расчет месячного (годового) налогооблагаемого дохода, и
объект налогообложения рентной платой за транспортирование нефти,
нефтепродуктов, природного газа и аммиака.
Помимо того, в указанный пакет входит также законопроект о
стабилизации финансового состояния НАК «Нефтегаз Украины» (№ 2214).
В то же время тексты самих документов пока отсутствуют.
Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит эти законопроекты на
внеочередной сессии 26 февраля этого года. Правительство рассчитывает на
быстрое принятие этого пакета вместе с поправками в Госбюджет-2015 и
законопроектом об ужесточении ответственности связанных с банком лиц
(№ 2085), что позволит стране получить первый транш по новой программе
расширенного финансирования EFF уже в начале марта этого года.
Как сообщал Корреспондент.net, согласно программе сотрудничества
Украины с МВФ в этом году произойдет повышение тарифов на газ на
280 %, на тепло – на 66 %.
По словам главы МВФ К. Лагард, общий объем финансирования
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Украины от различных кредиторов может составить 40 млрд дол. на четыре
года (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 23.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент прибув з робочим візитом до ОАЕ.
Президент України П. Порошенко 23–24 лютого перебуває з робочим
візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах, де у м. Абу-Дабі він відвідає одну
з найбільших світових виставок озброєнь і технологій безпеки IDEX-2015.
Також глава Української держави проведе зустріч із прем’єр-міністром
ОАЕ Мохаммедом бін Рашид аль-Мактумом.
Міжнародна виставка озброєнь і технологій IDEX проводиться один раз
на два роки. Це унікальна платформа для створення та зміцнення відносин з
державними відомствами та підприємствами з регіону Близького Сходу та
Азії. IDEX проводиться під патронатом президента Об’єднаних Арабських
Еміратів та верховного головнокомандуючого Збройними силами ОАЕ
шейха Халіфи бін Заїда Аль Нагаяна. Організовується компанією Abu Dhabi
National Exhibitions Company (ADNEC).
Найбільш потужно на виставці представлені озброєння сухопутних
військ і протиповітряної оборони, морська техніка. Новинкою виставки у
2015 р. є відкриття павільйону безпілотних літальних апаратів (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 23.02).
***
Президент підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди між
Україною та Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії
Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України
(КМЄС в Україні)».
Цей Закон № 142-VIII, прийнятий Верховною Радою 4 лютого, дасть
змогу виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання
чинності зазначеною Угодою.
Європейський Союз надаватиме допомогу в реформуванні сектору
безпеки України (структури МВС, включно з міліцією та Національною
гвардією, Служба безпеки України та Державна прикордонна служба
України). Також Угода передбачає моніторинг реалізації рішень та
імплементації законодавства у сфері реформування безпекового сектору,
підтримку реформ шляхом проведення тренінгів і навчання персоналу
причетних органів державної влади (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України № 133-VIII «Про
внесення зміни до статті 9 Закону України “Про оборону України”».
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Згідно із Законом від 3 лютого 2015 р., Кабінет Міністрів України
уповноважується встановлювати «порядок здійснення заходів щодо
поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий
період відповідно до норм міжнародного права».
Прийняття Закону, проект якого був розроблений Міністерством
оборони України, було обумовлене необхідністю впорядкування питань
щодо збору, охорони та забезпечення тримання військовополонених й
інтернованих в особливий період (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
22 лютого в Києві відбувся багатотисячний Марш гідності, у якому
взяли участь Президент України П. Порошенко, лідери країн, високі
іноземні гості, що прибули в Україну для участі в заходах з нагоди річниці
Революції гідності.
Разом із главою держави та Головою Верховної Ради В. Гройсманом,
Прем’єр-міністром України А. Яценюком на чолі колони пройшли
президенти Литви Д. Грібаускайте, Польщі – Б. Коморовський, Федеративної
Республіки Німеччина – Й. Гаук, Молдови – Н. Тімофті, Грузії –
Г. Маргвелашвілі, Словацької Республіки – А. Кіска, Президент
Європейської Ради Д. Туск.
Маршем гідності вулицями Києва пройшли тисячі українців,
представники польської, грузинської, німецької, французької громад,
духовенство.
Учасники ходи пройшли вулицями Інститутська, Шовковична,
Грушевського, Європейською площею – місцями, де рік тому українці
виборювали свою свободу. Учасники колони тримали великий жовтоблакитний стяг. Громадяни йшли під прапорами України, Євросоюзу, Грузії,
Польщі, Литви. Завершилася хода молитвою за мир на майдані Незалежності,
яку справили представники українських церков (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
22.02).
***
22 лютого Президент П. Порошенко провів зустріч із президентом
Грузії Г. Маргвелашвілі, який прибув в Україну для участі в Марші
гідності з нагоди річниці подій на Майдані.
Глава держави зазначив, що Марш гідності продемонстрував єдність
українського народу та лідерів європейських країн у прагненні побороти
тероризм. «Марш гідності, також як і в Парижі, продемонстрував, що ми не
боїмося», – заявив П. Порошенко. За словами Президента, теракт у Харкові
22 лютого – «це намагання посіяти паніку і страх». «Вони намагаються
зробити так, щоб ми боялися», – сказав він.
П. Порошенко подякував Г. Маргвелашвілі за підтримку України його
країною. «Ми дуже раді бачити вас сьогодні в Києві. Продовж останніх трьох
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днів вшанування Революції гідності дуже багато прапорів Грузії в Києві», –
сказав Президент.
Президент Грузії висловив захоплення Маршем гідності. «Ми щасливі
бачити, наскільки Україна об’єднана. І не тільки Україна, але й всі її друзі
об’єднані – на підтримку цінностей, за які ви так міцно стоїте. Кожен грузин
сьогодні з Україною», – сказав Г. Маргвелашвілі.
Президент Грузії висловив співчуття загиблим і постраждалим від
теракту в Харкові.
Співрозмовники також обговорили співробітництво країн у рамках
міждержавного об’єднання ГУАМ, Чорноморського партнерства та Східного
партнерства (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 22.02).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із президентом Словацької
Республіки А. Кіскою, який в Україні взяв участь у відзначенні річниці
Революції гідності.
Президент України подякував Словаччині та іншим країнам
Вишеградської четвірки за підтримку європейської інтеграції України та
практичну допомогу на шляху реформ, а також гуманітарну допомогу в
лікуванні та реабілітації українських військових, які отримали поранення в
зоні АТО.
Глава держави поінформував свого словацького колегу про ситуацію на
Донбасі. Президент наголосив на важливості координації зусиль
європейських країн для забезпечення виконання Росією її зобов’язань за
мінськими домовленостями.
У свою чергу президент Словаччини зазначив, що прибув у річницю
Революції гідності, щоб підтримати європейські прагнення українців.
«Майдан став символом рішення української нації стати частиною нашої
демократичної Європи», – зазначив президент Словаччини.
Також А. Кіска сказав, що прибув в Україну, щоб сприяти мирному
врегулюванню. Але, за його словами, важливим залишається обговорення
«плану Б», якщо мінські домовленості не дадуть позитивного результату.
Президент Словаччини від імені свого народу висловив підтримку
реформаторським крокам Президента та уряду України й готовність
практично сприяти їх реалізації. Президент України підтвердив своє
запрошення президенту Словаччини відвідати Україну з візитом. А. Кіска
повідомив про намір здійснити візит в Україну в травні цього року (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 22.02).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із президентом Республіки
Польща Б. Коморовським, який перебуває в Україні у зв’язку з пам’ятними
заходами, присвяченими річниці Революції гідності.
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Президент подякував президенту Польщі за його «символічний і дуже
важливий візит до України» і відзначив, що ідея проведення Маршу гідності
зародилася під час його візиту до Варшави. П. Порошенко повідомив, що, за
попередніми даними правоохоронних органів, у Марші гідності взяло участь
близько 100 тис. громадян. Глава держави поінформував, що в цей день акції
відбулися по всій країні.
Президент Б. Коморовський подякував Президентові України за
запрошення. «Мене тут не могло не бути, не могло не бути президента
Польщі в річницю Майдану. Це була нагода висловити солідарність Польщі з
Україною, яка веде драматичний бій за свою незалежність», – сказав він.
Президент Польщі також зазначив, що для нього участь у Марші гідності –
це нагода продемонструвати підтримку європейських прагнень українців.
Президенти також обговорили ситуацію на Донбасі та реалізацію
мінських домовленостей. «Ми підтримуємо реалізацію мінських
домовленостей, але завжди будемо нагадувати Франції і Німеччині, що вони
взяли на себе особливу відповідальність», – сказав Б. Коморовський.
Президент Польщі підтримав ініціативу Президента України щодо введення
миротворчого контингенту.
Також співрозмовники обговорили та домовилися активізувати
співпрацю між Україною та Польщею в оборонній та енергетичній сферах
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 22.02).
***
21 лютого Президент України П. Порошенко представив колективу
Запорізької обласної державної адміністрації, керівникам державних
установ, організацій, підприємств області, громадським активістам
новопризначеного голову ОДА В. Резніченка.
Глава держави підкреслив значення Запорізької області в боротьбі
України за територіальну цілісність і суверенітет. «Запорізька область –
стратегічна точка опори України в боротьбі з агресором та терористами.
Тому надзвичайно важливо, щоб її очолював сильний менеджер, – сказав він.
– Запоріжжя було, є і буде українським. Запорізька область – форпост
української державності та символ незламності козацького духу».
П. Порошенко також відзначив високий рівень готовності сучасних
запорожців захищати Батьківщину. «Приємно відмітити, що показник
мобілізації найвищий в Україні – 86 %», – констатував він.
Так само високо глава держави оцінив і діяльність волонтерського руху
області. «Хочу подякувати волонтерам Запоріжжя, які наочно демонструють
приклади самовідданої роботи громадськості на благо армії», – сказав
П. Порошенко.
Щодо життєдіяльності області, Президент зазначив, що триває робота
щодо надання регіонам більших повноважень шляхом проведення
децентралізації. Він повідомив, що з 23 лютого має намір затвердити склад
Конституційної комісії, яка опрацює відповідні зміни до Основного закону
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України. Під час зустрічі Президент вручив ордери на квартири п’ятьом
родинам льотчиків, які загинули в зоні АТО (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
21.02).
***
У Запоріжжі Президент України П. Порошенко поклав квіти до
пам’ятного знака подвигу учасників Революції гідності та героїв Небесної
сотні.
Глава держави підкреслив, що на українській владі лежить особлива
відповідальність – перед Небесною сотнею, перед героями, які загинули на
Донбасі. П. Порошенко поспілкувався з жителями міста, які зустріли його
біля пам’ятника, і подякував їм за громадянську позицію. «Частина мого
серця – в Запоріжжі», – сказав Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
21.02).
***
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України
П. Порошенко відвідав військовослужбоців-учасників АТО, які
перебувають на лікуванні та реабілітації у військовому госпіталі
Запоріжжя.
Під час спілкування з бійцями, частина з яких були учасниками боїв у
Дебальцевому, глава держави подякував їм за віддану службу, мужність і
героїзм під час виконання бойових завдань. «Операція в Дебальцевому – це
тест на скоординованість дій, і я пишаюся українськими воїнами», – сказав
П. Порошенко.
Глава держави вручив військовослужбовцям пам’ятні подарунки –
іменні годинники Президента. Він також привітав військових з річницею
Революції гідності (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 21.02).
***
20 лютого Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом.
П. Порошенко та Д. Байден обговорили ситуацію, що склалася через
численні порушення бойовиками на Донбасі режиму припинення вогню
всупереч мінським домовленостям.
Співрозмовники також обговорили необхідність скоординувати позицію
та подальші дії США, ЄС та України. При цьому П. Порошенко наполіг, що в
разі, якщо ситуація не покращиться, США і ЄС мають запровадити подальші
санкції проти Росії та вжити заходи для підсилення обороноздатності
України. Також Президент України та віце-президент США обговорили
питання підготовки та координації можливого розміщення миротворчої місії
на Донбасі. П. Порошенко також наголосив, що всі військовополонені та
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незаконно затримані громадяни України мають бути звільнені згідно із
домовленостями (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 20.02).

***
Президент підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом
Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини»
(назва документа – за першоджерелом).
Угода передбачає створення спільної українсько-польсько-литовської
військової частини бригадного рівня та визначає загальне призначення,
принципи діяльності, порядок прийняття рішення, забезпечення безпеки та
інші організаційні заходи, пов’язані з діяльністю бригади.
Бригада створюється з метою участі в міжнародних операціях, що
проводитимуться на підставі мандата Ради Безпеки ООН і рішень
уповноважених органів Литви, Польщі та України. Угода залишається
відкритою для приєднання інших держав за спільним запрошенням сторін.
Структура, комплектування, озброєння, військова техніка та інші
аспекти функціонування бригади визначатимуться окремою технічною
угодою між органами, які реалізують державну політику у сфері оборони
держав-учасниць.
Командування бригади розташовуватиметься в польському м. Люблін.
На командування бригади розповсюджується законодавство Польщі, а також
відповідні норми міжнародного права.
Кожна з держав-сторін відповідає за фінансове забезпечення власних
підрозділів, що входять до складу бригади під час спільних тренувань і
навчань, підготовки та безпосередньої участі в операціях.
Ця Угода була підписана Україною, Польщею та Литвою у Варшаві
19 вересня 2014 р. та ратифікована Верховною Радою України 4 лютого 2015
р.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 20.02).
***
20 лютого Президент підписав Указ про введення в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року «Про
надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму,
підтримуваним Російською Федерацією».
Згідно з рішенням РНБО, Кабінету Міністрів України доручено
невідкладно вжити заходи щодо надання допомоги постраждалим від
терористичних актів на території Донецької та Луганської областей,
насамперед мирним жителям Маріуполя.
Урядові доручено розробити ряд законопроектів, зокрема щодо
вдосконалення складу, функцій і повноважень Антитерористичного центру
при Службі безпеки України, а також щодо встановлення кримінальної
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відповідальності за злочини проти людяності.
Уряду доручено вжити за участі Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення невідкладних заходів щодо припинення
російської інформаційної агресії, здійснюваної з використанням іноземних та
вітчизняних засобів масової інформації.
Також Кабінет Міністрів має разом з місцевими державними
адміністраціями у двотижневий термін визначити і забезпечити
облаштування місць для тимчасового розміщення людей, евакуйованих з
окремих територій Донецької, Луганської областей.
Службі безпеки України, зокрема, доручено активізувати інформаційнороз’яснювальну роботу з метою нейтралізації небезпечного впливу
Російської Федерації на суспільно-політичну ситуацію в Україні та її
окремих регіонах; організувати разом з місцевими органами виконавчої
влади у двотижневий термін своєчасне і всебічне інформування населення
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської,
Одеської, Харківської, Херсонської областей та Києва про порядок дій в
умовах загрози здійснення терористичного акту, зокрема шляхом створення
відповідних веб-сайтів, сторінок у соціальних мережах.
МВС повинно невідкладно посилити контроль за додержанням порядку
реєстрації місця проживання та місця перебування громадян України,
іноземців та осіб без громадянства.
Державній фіскальній службі разом з Держслужбою фінансового
моніторингу доручено невідкладно вжити дієвих заходів щодо виявлення та
ліквідації каналів фінансування тероризму.
РНБО запропонував Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за участі
державного підприємства «Енергоринок» ужити заходи щодо виключення з
розрахунків на ринку електричної енергії підприємств, які виробляють
електричну енергію на тимчасово неконтрольованій території.
Головам Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій
доручено невідкладно вжити комплексні заходи для забезпечення роботи
об’єктів життєзабезпечення населених пунктів, розташованих на
підконтрольних територіях, а також заходи щодо посилення кадрового
забезпечення районних державних адміністрацій.
РНБО також запропонувала Генеральному прокуророві України вжити
заходи щодо визнання так званих Донецької народної республіки та
Луганської народної республіки терористичними організаціями (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 20.02).
***
Президент разом з Майданом вшанував пам’ять героїв Небесної
сотні.
Революція гідності стала першою і, головне, виграшною битвою «у війні
за нашу незалежність», заявив Президент П. Порошенко на майдані
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Незалежності під час церемонії вшанування пам’яті загиблих героїв Небесної
сотні.
Виступаючи перед багатотисячною громадою, яка зібралася на Майдані,
де рік тому загинули герої, глава держави зазначив: «Вони стояли тут пліч-опліч, представники різних етносів, віросповідань; вихідці зі Сходу і з Заходу,
Півночі і Півдня; які говорили українською, російською та іншими мовами.
Їх об’єднала спільна Батьківщина, спільна Вітчизна, їх об’єднала Україна,
палка любов до неї і героїчна боротьба за сповнене гідності європейське
майбутнє нашої держави».
Президент наголосив, що на Майдані боролися не тільки і не стільки з
маріонетковим режимом В. Януковича, скільки за європейське майбутнє
України. «Коли ворог побачив, що мирний аншлюс України в Митний союз
захлинувся, він вирішив танками та “градами” розчленувати Україну. Та цій
авантюрі також не довелося стати реальністю. Новостворена українська армія
за всенародної волонтерської підтримки зупинила ворога на далекосхідних
рубежах. Народжені не для війни, українці, мирні українці, бо ми є мирний
народ, взяли до рук зброю і зупинили добре вишколену армію – одну із
найпотужніших у світі і на континенті».
П. Порошенко відзначив, що саме подвиг Небесної сотні надихнув сотні
тисяч українців на боротьбу з російською агресією. «Нам протистоїть
потужний ворог, значно чисельніший, ніж ми, і, на жаль, набагато краще
озброєний. Плани напасти на нас він виношував роками. Він готував саме
для цього свої збройні сили і формував у нас в середині країни п’яту колону.
Але ми все рівно сильніші, бо з нами правда, і ми сильніші, бо з нами Бог.
Для нас ця війна за свою землю, за нашу землю – війна справедлива, а для
супротивника – ні! І це визнано всім світом, бо весь світ зараз є солідарним з
Україною», – сказав Президент.
Глава держави наголосив на необхідності збереження єдності. «Ми це
продемонстрували на фронті і зараз аж ніяк не допустимо внутрішнього
фронту, над відкриттям якого дуже наполегливо працюють спецслужби
сусідньої держави, сіючи страх, паніку, зневіру у наших силах і недовіру
українців один до одного. Ми зламаємо цей сценарій і переможемо, як
перемагали до сих пір! – заявив Президент. – Я впевнений, Україна буде
жити у мирі, розвиватися і рухатися в обраному європейському напрямку. І
станеться це завдяки нашим з вами янголам-охоронцям: героям Небесної
сотні і ще багатьом сотням лицарів, які віддали найцінніше, що вони мають,
– своє життя за Україну».
Після цих слів син героя Небесної сотні, Героя України А. Цепуна
Владислав разом із Президентом запустив символічні «Промені гідності», і
над нічним Майданом вгору здійнялися блакитні промені, кожен – з місця, де
рік тому загинула людина. Глава держави оголосив загальнонаціональну
хвилину мовчання. Після цього над Майданом залунала «Пливе кача» –
пісня, під яку Майдан проводжав у останню путь своїх героїв.
Президент разом з головою Верховної Ради В. Гройсманом і Прем’єрміністром А. Яценюком встановили лампадки біля Народного меморіалу
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пам’яті героїв Небесної сотні. Під час церемонії всюди лунало: «Герої не
вмирають!» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 20.02).
***
У неділю, 22 лютого, Прем’єр-міністр України А. Яценюк і члени
Кабінету Міністрів України взяли участь у Ході гідності та молитві за
мир, які пройшли в Києві в річницю Революції гідності.
Після завершення Ходи гідності в Національному культурномистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» відбулася
зустріч Президента України П. Порошенка та Прем’єр-міністра України
А. Яценюка з главами іноземних делегацій, які прибули до Києва для
вшанування річниці Революції гідності.
А. Яценюк також відвідав виставку «Присутність» на Михайлівській
площі столиці, де представлені техніка та озброєння – докази присутності
російських
військ
на
території
України
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 22.02).
***
Кабінет Міністрів затвердив на 2015 р. фінансування в обсязі
709,688 млн грн на підготовку зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему.
Відповідне рішення закріплене урядовою постановою № 59 від 18 лютого
2015 р.
Зокрема, 337,207 млн грн планується виділити на підтримку в
безпечному стані І–ІІІ енергоблоків і сховища відпрацьованого палива ЧАЕС.
Ще 230,914 млн грн має бути виділено на підтримку систем
життєзабезпечення ЧАЕС і контроль радіаційної безпеки, 70,603 млн грн – на
виведення з експлуатації окремих систем енергоблоків, 60,691 млн грн – на
звільнення енергоблоків від ядерного палива, 10,273 млн грн – на створення
інфраструктури по поводженню з відпрацьованим ядерним паливом.
У 2014 р. фінансування ЧАЕС було затверджено на рівні 745,271 млн грн
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 20.02).
***
На державному кордоні закрито ряд пунктів пропуску.
Відповідно до розпорядження КМУ від 18 лютого 2015 р. № 106-р в
межах Луганської, Донецької, Чернігівської, Сумської та Харківської
областей закрито ряд пунктів пропуску через державний кордон.
Це рішення прийнято з метою оптимізації мережі пунктів пропуску та
необхідності зосередження сил і засобів на більш важливих ділянках кордону
з РФ. Загалом закрито 23 пункти пропуску, з яких один міжнародний, чотири
міждержавні та 18 місцевих.
Крім того, зазначимо, що, зважаючи на те, що існувала пряма загроза
життю та здоров’ю учасників міжнародного руху, ще раніше Кабінетом
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Міністрів України протокольними рішеннями тимчасово припинено рух у
14 пунктах пропуску (у Донецькій області – шість, у Луганській – вісім).
Зокрема, ці рішення стосуються пунктів пропуску (пунктів контролю)
«Маринівка», «Новоазовськ», «Успенка», «Іловайськ», «Квашине»,
«Донецьк», «Должанський», «Червона Могила», «Ізварине», «Красна
Талівка», «Юганівка», «Герасимівка», «Петрівка», «Луганськ».
Таким чином сьогодні на кордоні з Росією функціонує 39 пунктів
пропуску (пунктів контролю), три з яких у Чернігівській області, 14 – у
Сумській, 15 – у Харківській, шість – у Луганській, один – у Київській
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.02).
***
Україна та Нідерланди домовилися щодо проведення третього
засідання робочої групи з питань сільського господарства. Поглиблення
співпраці між країнами було обговорено під час зустрічі міністра аграрної
політики та продовольства України О. Павленка з Надзвичайним і
Повноважним
Послом
Королівства
Нідерландів в
Україні
К.
Кломпенхаувером.
Сторони узгодили ключові напрями роботи в рамках робочої групи:
тваринництво, сортовипробування та охорона прав на сорти рослин,
плодоовочевий сектор, картоплярство, використання біомаси, розвиток
земельних ресурсів та іригація.
О. Павленко зазначив, що у 2015 р. буде розроблена програма
співробітництва у сфері сталого розвитку сільських територій між
Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством
економічних справ Королівства Нідерландів. Для реалізації програми буде
розроблений додатковий робочий план.
К. Кломпенхаувер представив можливості для співпраці між країнами у
форматі технічної підтримки, експертних консультації та спільних проектів з
міністерством та українськими аграріями. Також сторони узгодили
проведення спільного бізнес-форуму для залучення нідерландських
інвесторів.
Наступна зустріч українсько-нідерландської робочої групи з питань
сільського господарства запланована на середину квітня (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
Передача повноважень ДАБІ на місця дасть можливість громадам
контролювати питання будівництва на своїх територіях, зазначив
Г. Зубко.
Передача
повноважень
державного
архітектурно-будівельного
контролю на місця дасть змогу уникнути багатьох проблем, які сьогодні
виникають із забудовою населених пунктів, сказав віце-прем’єр-міністр,
міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства Г. Зубко в Одесі 20 лютого.
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За його словами, у першому читанні парламент уже прийняв відповідний
законопроект. «Передавши функції держархбудконтролю на місця, тим
самим дамо можливість громадам контролювати питання будівництва на
своїх територіях. Вважає громада, що тут їй не потрібен бізнес-центр, а
потрібна школа – приймає рішення. Якщо забудовник всупереч генплану
хоче побудувати об’єкт, який в тій зоні не можна будувати – громада має
відповідні повноваження і впливає на прийняття рішення. Це правильніше,
аніж в столиці видадуть дозвіл на будівництво об’єкта в населеному пункті, в
якому той, хто такий дозвіл видає, ніколи не був і не знає, чи не зашкодить
він громаді», – пояснив Г. Зубко.
Він висловив переконання, що з 23 лютого парламент прийме
законопроект у другому читанні і тим самим дасть «зелене світло»
децентралізації повноважень (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
20.02).
***
Міністр соціальної політики П. Розенко виступає за монетизацію
пільг на проїзд у громадському транспорті. Про це він заявив в інтерв’ю
тижневику «Деловая столица».
«В Україні правом на пільговий проїзд користуються понад 11 млн осіб.
Зрозуміло, що держава не в змозі видати їм усім гроші, щоб вони могли
їздити в громадському транспорті певну кількість разів на місяць. Але при
розумному підході до монетизації – якщо гроші отримують лише найбільш
соціально незахищені верстви населення – держава може оплатити проїзд
найбідніших громадян і при цьому позбавитися від невиправданих витрат», –
сказав П. Розенко.
За його словами, компенсація за проїзд пільговиків – величезна
проблема, оскільки, згідно з річними звітами, деякі автотранспортні
підприємства щомісяця перевозять до 90 % пільговиків. «Це ж неправда. Я
категоричний противник нинішньої моделі розрахунків держави з
транспортниками. Так, ми повинні забезпечити певним категоріям громадян
безкоштовний проїзд в громадському транспорті, але тільки через
монетизацію цієї пільги», – наголосив міністр.
П. Розенко також зазначив, що за нинішніх умов не є прихильником
упровадження соціальних карт, оскільки їх емісія та обслуговування можуть
стати ще однією корупційною схемою. «До впровадження соціальних карт
потрібно підходити дуже акуратно. Випуск карток, установка платіжних
терміналів – це мільярди гривень, які будуть вимиті з бюджету через
тендери, – наголосив він. – Найпростіша схема – коли людина розплачується
за проїзд готівкою, а держава компенсує йому частину витрат також у
готівковій формі. Тут немає жодних взаємозаліків, усе прозоро». П. Розенко
додав, що остаточне рішення про монетизацію пільг на проїзд у транспорті
ще не прийнято, уряд працює над розробкою ефективної моделі компенсацій
за проїзд (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.02).
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***
23 лютого в рамках робочого візиту до Республіки Польща віцепрем’єр-міністр, міністр культури України В. Кириленко провів зустрічі з
міністром
культури
та
національної
спадщини
Польщі
М. Оміляновською та міністром національної освіти Польщі Й. КлюзікРостовською.
В. Кириленко обговорив з М. Оміляновською реалізацію спільних
проектів у галузі культури. Сторони домовилися провести влітку у Варшаві
чергове засідання Українсько-польської комісії з питань національнокультурної спадщини. «Для України надзвичайно важливим є досвід Польщі
у популяризації своєї культури за кордоном. Ми вдячні польським друзям за
готовність ним ділитися», – зазначив В. Кириленко.
З міністром освіти Польщі Й. Клюзік-Ростовською В. Кириленко
обговорив створення українсько-польської ради обміну молоддю та
перспективи навчання українською мовою дітей громадян України, які
перебувають у Польщі. Польська сторона підкреслила готовність допомогти
Україні
в
реформуванні
системи
освіти
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.02).
***
П. Розенко зазначив, що спецпенсіонери будуть позбавлені права
отримувати заробітну плату та пенсію.
Працюючі пенсіонери, такі як судді, прокурори, народні депутати, інші
чиновники, повинні будуть обирати: або працювати та отримувати заробітну
плату, або йти на спецпенсію та отримувати пенсію. Про це в інтерв’ю
«Главкому» заявив міністр соціальної політики України П. Розенко.
За його словами, нині розробляються і будуть внесені у Верховну Раду
відповідні зміни, які будуть стосуватися питань режимів спеціальних пенсій,
посилення вимог для отримання спеціальних пенсій, збільшення необхідного
страхового стажу для можливості пільгового виходу на пенсію тощо.
«Через це Україна має пройти, бо у нас є цілий ряд спеціальностей,
які дають можливості в досить молодому віці людям виходити на пенсію.
Це перше. Друге – безумовно, будуть внесені певні обмеження на
отримання пенсії, зокрема працюючими пенсіонерами – це прокурори,
судді, народні депутати, державні чиновники тощо. Це обмеження, на які
ми можемо і зобов’язані піти. Тому що можна дуже багато говорити про те,
за рахунок чого можна збільшити доходи Пенсійного фонду, але треба
пройти і через зменшення видатків, – зауважив П. Розенко. –
Спецпенсіонери, за нашою ідеєю, будуть позбавлені права отримувати
заробітну плату і пенсію. Це вже європейський принцип. Таким чином, ми
ще й підемо на омолодження і державного апарату, і суддівського, і
прокурорського корпусу».
Таке правило, наголосив міністр, не стосуватиметься звичайних
пенсіонерів. «Це несправедливо в наших умовах. Хоча в Європі якщо ти
працюєш – то ти працюєш, якщо ти пенсіонер – то ти пенсіонер, – зазначив
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міністр. – Якщо нас Верховна Рада підтримає, такі ініціативи будуть ухвалені
і вступлять у дію вже з 1 березня» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 23.02).

ПОЛІТИКА
Представитель ОБСЕ назвал положение жителей Дебальцева
близким к катастрофическому. По словам заместителя главы миссии
наблюдателей ОБСЕ на Востоке Украины А. Хуга, 21 февраля экспертам
впервые удалось попасть в Дебальцево.
Иностранные наблюдатели отмечают, что в Дебальцево нет
продовольствия, воды, электричества, газа, медикаментов. Все строения в
городе разрушены или повреждены, отмечают представители ОБСЕ.
Миссия международных наблюдателей провела в Дебальцево
30 мин. Как сообщает Би-би-си, члены группы мониторинга ОБСЕ слышали
около 100 «исходящих» и несколько «входящих» артиллерийских выстрелов.
Группа мониторинга пока не может подтвердить или опровергнуть
появившиеся сообщения об отводе тяжелой техники от линии
соприкосновения конфликтующих сторон. По словам А. Хуга, ОБСЕ до сих
пор не получила всей запрошенной информации. Об этом сообщает радио
«Свобода» (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. – 23.02).
***
Еврокомиссия признает, что размера выделяемой гумпомощи
недостаточно для полного покрытия результатов конфликта на
Востоке Украины. Об этом сказал директор операций Генерального
директората «Развитие» Еврокомиссии Ж.-Л. Де Бруэр, передает «ЕС-плюс»
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483242-v-evrokomyssyy-poschytalyhumanytarnuui-pomosch-ukrayne-slaboi).
Ж.-Л. Де Бруэр отметил, что существует необходимость улучшения
координации действий между Еврокомиссией и странами-членами в
предоставлении помощи. «Наше ощущение, что гуманитарные действия
должны сконцентрироваться на трех целях: уязвимые группы населения в
зоне боевых действий, на людях, которые вернутся после окончания боевых
действий, и усиление способностей украинских властей по решению проблем
внутренне перемещенных лиц», – сказал представитель Еврокомиссии.
В целом он отметил, что в 2014 г. гуманитарная помощь, собранная для
Украины из бюджетов ЕС и стран-членов Евросоюза, достигла 80 млн евро.
При этом 60 % гуманитарной помощи ЕС распространяется среди людей,
находящихся на территориях, подконтрольных сепаратистам.
Как ранее сообщалось, в Донецк в четверг, 19 февраля, прибыл
гуманитарный конвой ООН с 62 т помощи, которая включает теплые вещи,
питьевую воду и лекарства. Об этом сообщает Управление ООН по
32

координации гуманитарных вопросов
(http://korrespondent.net). – 2015. – 24.02).

(УКГВ)

(Корреспондент.net

***
П. Климкин поговорил о миротворцах с Генсеком ООН.
Секретариат ООН будет руководствоваться решением Совета
Безопасности по вопросу отправки миротворцев на Донбасс. Об этом заявил
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун после встречи с главой
МИД
Украины
П.
Климкиным,
сообщает
пресс-служба
ООН
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3483263-klymkyn-pohovoryl-omyrotvortsakh-s-hensekom-oon).
Пан Ги Мун и П. Климкин согласились о необходимости полного
выполнения минских соглашений от 12 февраля, в том числе устойчивого
прекращения огня и немедленного вывода тяжелого вооружения.
Генсек ООН подтвердил свою полную поддержку в направлении
мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.
Предложение об утверждении миссии будет вынесено на рассмотрение
Совета Безопасности. Россия уже сделала заявление, в котором осуждает
идею миссии по поддержанию мира. Но в случае, если Москва попытается
выступить против в Совете Безопасности, предложение будет вынесено на
Генеральную Ассамблею (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 24.02).
***
Миротворча місія ООН в Україні можлива, але її організація займає
багато часу. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини
Ф.-В. Штайнмайєр.
«Місія ООН може зіткнутися з серйозними перешкодами: підготувати
миротворчі війська для розгортання зазвичай займає кілька місяців. До цього
ще потрібно отримати мандат ООН. Питання, чи це можливо за підтримки
Росії чи Китаю», – сказав Ф.-В. Штайнмайєр.
За його словами, наразі міжнародна спільнота має покладатися на тих
спостерігачів, яких уже має на Сході України, а саме на ОБСЄ. «У будьякому разі, з або без мандата ООН ми не можемо втрачати час і повинні
контролювати дотримання угоди про припинення вогню. Тому ми
покладаємо надії на те, що вже маємо, а саме на місію спостерігачів ОБСЄ,
яку треба розширити і зробити ефективнішою», – додав він.
Глава МЗС Німеччини зазначив, що у вівторок зустрінеться в Парижі з
міністром закордонних справ Росії С. Лавровим і говоритимуть вони,
зокрема, про перебіг дотримання лютневих мінських домовленостей. «Це
важливо, що сепаратисти припинили свою військову діяльність. Росія має
продовжити тиск на них», – додав Ф.-В. Штайнмайєр.
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Б. Коморовський
підтримав ініціативу Президента України П. Порошенка щодо введення
миротворців на Донбас.
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Латвія також підтримує розміщення миротворчих сил ООН на Сході
України (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 23.02).
***
Премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон заявил в понедельник
в парламенте, что незаконные действия России в Украине вышли на
новый уровень. «Вопиющее нарушение режима прекращения огня со
стороны сепаратистов» и захват Дебальцево стали возможны в результате
переброски российских бойцов и вооружений, сказал Д. Кэмерон
(http://korrespondent.net/world/3483176-london-hrozyt-moskve-zhestkymysanktsyiamy-za-sryv-peremyryia).
«У России не должно оставаться ни малейших сомнений в том, что
любые попытки сепаратистов расширить подконтрольную им территорию –
будь то в направлении Мариуполя или в другом месте – будут встречены
дальнейшими существенными санкциями со стороны ЕС и США», –
пообещал премьер (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
23.02).
***
В ООН в очередной раз говорят о сложной гуманитарной ситуации в
Украине и отговаривают от установки контейнеров для беженцев.
Агентство по делам беженцев считает нецелесообразным строительство
контейнерного жилья для внутренне перемещенных лиц, несмотря на
гуманитарную ситуацию в Украине. Об этом заявил на заседании Комитета
по вопросам развития Европарламента представитель Агентства ООН по
делам беженцев В. Коштель (http://korrespondent.net/world/worldabus/3483133v-oon-vystupyly-protyv-konteinernoho-zhylia-dlia-ukraynskykh-bezhentsev).
«Мы – против контейнеров. Как только вы устанавливаете контейнеры,
вы потом десятками лет не можете их убрать. Поскольку, когда вы ставите
контейнеры, вы должны подключать их к воде, к другим важным
составляющим», – сказал В. Коштель.
Также в Агентстве ООН отметили сложную гуманитарную ситуацию в
Украине в связи с событиями на Востоке Украины и положение внутренне
перемещенных лиц. «1 млн 040 тыс. зарегистрированных внутренних
перемещенных лиц. Но не все люди регистрируются в органах власти», –
сказал представитель ООН (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 23.02).
***
Бывший депутат Верховной Рады М. Чечетов, арестованный по
подозрению в содействии принятию диктаторских законов 16 января
2014 г., внес залог в размере 5 млн грн. Об этом сказал адвокат
подозреваемого С. Маляренко. Адвокат подчеркнул, что сейчас выясняет
причину, почему его подзащитного не освобождают из-под стражи.
Как сообщалось, 21 февраля Печерский районный суд Киева избрал
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меру пресечения в виде содержания под стражей для М. Чечетова и назначил
залог 5 млн грн. Он подозревается в том, что как член счетной комиссии
подписал протокол о голосовании с недостоверными данными (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 23.02).
***
В центре Харькова в воскресенье во время мирного шествия
произошел взрыв, передает телеканал «112. Украина». По информации
канала, пострадали люди, которые шли в первых рядах (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.02).
***
«Харьковские партизаны», которых МВД подозревает к организации
теракта в Харькове, опровергли свою причастность к произошедшему.
«Мы, харьковские партизаны, ведущие партизанскую войну на
территории Харькова и Харьковской области к взрыву 22 февраля во время
ходы сторонников АТО не причастны. Мы не планировали и не планируем
свои акции в местах массового скопления мирных жителей, независимо от их
политических взглядов», – сказано в их заявлении.
Также в обращении «харьковских партизан» отмечается, что они
располагают достоверной информацией о том, что «взрыв был произведен по
приказу главы МВД А. Авакова с целью ввести на Харьковщине режим
антитеррористической операции».
Накануне сообщалось, что СБУ задержала «харьковских партизан»,
планировавших теракты в городе. Как сообщали в ведомстве, задержанные
разработали сразу несколько планов – взрывы в большом торговом центре,
на людных площадях, кафе и скверах.
В СНБО сообщили о задержании четверых подозреваемых в
совершении взрыва в Харькове, у них изъят гранатомет. А. Турчинов
объявил начало АТО в городе (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 23.02).
***
Міліція Києва перейшла на посилений режим після теракту в
Харкові. Міліція посилила заходи з охорони громадського порядку в Києві у
зв’язку з терактом у Харкові. Про це заявив начальник ГУ МВС України у
Києві О. Терещук у коментарі «Укрінформу».
«У столиці введено посилений режим несення служби, для забезпечення
спокою громадян і відвернення терористичних загроз на вулиці щодня
виходять удвічі більше правоохоронців, ніж зазвичай», – сказав О. Терещук.
Він також уточнив, що щодня на охорону громадського порядку
працюють нещодавно створені для протидії терористичним проявам
спеціальні бронебійні групи (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2015. – 23.02).
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23 февраля в 18:15 в Мариуполе, район ул. Пашковского, диверсионная
группа боевиков открыла огонь по правоохранителям. Об этом сообщил
начальник ГУ МВД в Донецкой области В. Аброськин на своей странице в
Facebook.
По его словам, группа быстрого реагирования из числа сотрудников
спецподразделения МВД Украины «Сокол» и ГАИ ГУМВД Украины в
Донецкой области остановила машину для проверки документов, а
диверсионно-разведывательная группа боевиков открыла огонь. «В ходе
боевого столкновения были тяжело ранены три сотрудника милиции, один из
них скончался в больнице от полученных ран. Один из преступников был
убит по ходу преследования, другой скрылся с места происшествия», –
сообщил В. Аброськин.
Мариупольская милиция поднята по тревоге. Проводятся оперативнорозыскные мероприятия.
В. Аброськин также сообщил, что в машине боевиков была обнаружена
сумка со взрывчаткой. На месте работают взрывотехники.
«Ценой жизни сотрудника милиции Донецкой области предотвращен
теракт, возможно, унесший бы за собой десятки жизней мирных
мариупольцев»,
–
добавил
В.
Аброськин
(Главком
(http://glavcom.ua/news/273124.html). – 2015. – 23.02).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк Украины введет валютные ограничения для
импортеров. Об этом заявила глава НБУ В. Гонтарева во время прессконференции.
По ее словам, все импортные контракты от 50 тыс. дол. с предоплатой
будут проверяться Нацбанком на предмет их законности.
Кроме того, для операций объемом более 500 тыс. дол. потребуются
аккредитивы от банков с инвестиционным рейтингом. Банкам также запретят
давать ссуды для приобретения клиентами валюты для погашения кредитов.
Соответствующее постановление НБУ было принято 23 февраля. «Мы
вводим ограничения. Но физлиц эти ограничения не коснутся. Они коснутся
импортеров, но сам импорт ограничивать никто не будет. Мы только вводим
ограничения, любая предоплата выше 50 тыс. дол., не только на покупку
долларов, будет проверяться НБУ на предмет законности, а любая
предоплата выше 500 тыс. дол. будет проходить только при открытии
аккредитива», – заявила В. Гонтарева.
При этом в резерве у Национального банка есть дополнительные
административные меры для стабилизации валютного рынка, но оглашать их
В. Гонтарева отказалась.
Как сообщал «Минфин», ранее начальник управления валютных
операций и анализа финансовых рынков НБУ С. Пономаренко обещал, что
36

НБУ отменит валютные ограничения для инвесторов после поступления
средств Международного валютного фонда.
Также сообщается, что Национальный банк запретил банкам выдавать
гривневые кредиты для покупки валюты. Об этом сообщила глава НБУ В.
Гонтарева. «Банкам будет запрещено давать кредиты клиентам для покупки
валюты. Это могут быть как импортные контракты, так и для погашения
валютной задолженности», – заявила В. Гонтарева (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.02).
***
Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит
вопрос о выделении Украине кредита в размере 17,5 млрд дол. в конце
февраля – начале марта. Об этом сообщил официальный представитель
МВФ Д. Райс на пресс-конференции в Вашингтоне.
Д. Райс также выразил уверенность в том, что Украина получит помощь
на общую сумму в 40 млрд дол. При этом он не уточнил, откуда именно
поступят эти деньги, и не стал затрагивать вопроса о реструктуризации долга
для частных кредиторов.
В 40-миллиардный пакет финансовой помощи для Украины входят
17,5 млрд дол., которые должны быть предоставлены по каналам МВФ, и
15 млрд дол., которые правительство в Киеве надеется получить за счет
реструктуризации долгов. Глобальная финансово-промышленная группа
Институт международных финансов, однако, выражает обеспокоенность по
поводу того, что Киев уже рассчитывает на эти 15 млрд дол., хотя
переговоры о реструктуризации долга еще даже не начались. Об этом
сообщает Deutsche Welle (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. –
20.02).
***
Процесс утверждения местных бюджетов на 2015 г. находится на
завершающей стадии. Об этом сообщает Министерство финансов.
Из
общего
количества
местных
бюджетов
всех
уровней
11 488 утверждено 11 436 бюджетов, или 99,5 %.
На сегодня остаются неутвержденными 52 местных бюджета.
Причинами такого положения является отсутствие кворума на заседаниях
местных советов и конфликт интересов между местными депутатами
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.02).
***
Завершується виплата пенсій лютого.
Станом на 23 лютого профінансовано майже 20 млрд грн пенсійних
виплат лютого. Нагадаємо, поштові відділення можуть виплачувати пенсії
включно до 25 лютого, банківські установи – включно до 24 лютого
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.02).
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***
Україна 20–21 лютого збільшила імпорт природного газу з Росії в
1,5 раза порівняно з другою декадою поточного місяця. Згідно з
оперативними даними ПАТ «Укртрансгаз», 20 лютого для потреб
українських споживачів надійшло 46,58 млн куб. м російського газу,
19 лютого – 43,23 млн куб. м.
У період з 10 по 19 лютого Україна імпортувала з РФ близько
30 млн куб. м газу на добу.
Як повідомлялося, президент РФ В. Путін 20 лютого повідомив, що
українські споживачі виставили заявку на більший обсяг газу, ніж це було
раніше. У свою чергу прем’єр РФ Д. Медведєв доповів главі держави, що
заявка української сторони на поставки газу з Росії збільшилася у 2,5 раза. За
його словами, при збереженні теперішнього рівня відбору газу українськими
споживачами обсяги газу, за які проведена передоплата Росії, будуть вибрані
за три-чотири дні.
Раніше, 19 лютого, глава НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв
повідомив, що Україна ще не використала близько 0,5 млрд попередньо
оплаченого РФ газу (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. –
23.02).
***
Украинские ПХГ заполнены на 25,70 %. Украина сократила количество
газа в подземных хранилищах газа по состоянию на 20 февраля до
8,211 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ассоциации
Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), пишет «РБКУкраина».
Наибольший объем газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском
хранилище – 4,732 млрд куб. м газа (заполнено на 27,75 %).
Напомним, на материковой части Украины находятся 12 ПХГ общей
активной емкостью 31 млрд куб. м. Как сообщал «Минфин» ранее, Украина
планирует увеличить добычу природного газа путем обновления парка
буровых станков за счет кредитных средств Госбанка развития Китая
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 21.02).
***
Минэкономразвития повысило прогноз экспорта зерна из Украины.
Экспорт пшеницы из Украины в этом маркетинговом году может
составить 12,8 млн т, ячменя – 4,2 млн т, кукурузы – 20,2 млн т.
Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического
развития и торговли в феврале повысила прогноз экспорта зерновых из
Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 г.) до
37,9 млн т с 37,79 млн т, прогнозируемых ею в январе.
Согласно подготовленному группой балансу, экспорт пшеницы из
Украины в текущем МГ может составить 12,8 млн т, ячменя – 4,2 млн т,
кукурузы – 20,2 млн т.
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Указанные объемы экспорта Минэкономразвития рассчитало, исходя из
оценки урожая зерновых в 2014 г. на уровне 63,8 млн т (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/~/344856). – 2015. – 22.02).
***
Реализация имущества принесла бюджету Украины в январе
4,6 млн грн. По результатам реализации товаров, валюты и ценностей,
которые перешли в собственность государства, в январе 2015 г. в бюджет
поступило почти 4,6 млн грн. Об этом говорится в сообщении
Государственной фискальной службы.
Как отмечается, подавляющее большинство перечисленной суммы
составляют средства, полученные от реализации конфискованного
имущества – почти 1,6 млн грн. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года этот показатель возрос втрое.
Объемы валюты и ценностей, которые зачислены в госбюджет, в январе
достигли почти 1,3 млн грн.
Поступление средств от реализации таможнями скоропортящегося
имущества, изъятого по делам о нарушении таможенных правил, и
имущества, подлежащего возврату по решению суда (владелец не обратился),
составляют 921,1 тыс. грн.
Кроме того, за указанный период таможнями реализовано и перечислено
в бюджет 835,6 тыс. грн от реализации товаров по окончании сроков их
хранения на складах таможен и товаров, помещенных под таможенный
режим отказа в пользу государства.
Еще 1,9 тыс. грн поступило от реализации органами государственной
исполнительной службы конфискованного по делам о нарушении
таможенных правил имущества, которое непосредственно таможней не
изымалось (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.02).
***
Порти України можуть бути виведені зі списку стратегічних
об’єктів з метою подальшої приватизації. Про це міністр інфраструктури
України А. Пивоварський повідомив на брифінгу, передає «ІнтерфаксУкраїна».
«Ідея була така, щоб винести порти зі списку стратегічних об’єктів, щоб
вони були об’єктом державно-приватного партнерства чи іншої форми
партнерства», – сказав А. Пивоварський, відповідаючи на запитання про
можливу приватизацію портів.
При цьому він зазначив, що остаточне рішення про це буде ухвалено під
час дискусії в експертному співтоваристві (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 21.02).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 23 лютого
з 14:00 на 48,96 к. – до 28,3481 грн/дол.
Про це йдеться в повідомленні НБУ (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 23.02).
***
20 февраля Национальный банк Украины предоставил банкам
рефинансирование на 2 млрд 317,7 млн грн, а также продал депозитные
сертификаты на 830 млн грн. Такие данные обнародовал Нацбанк на своем
официальном сайте. Таким образом, с начала февраля НБУ уже выдал
украинским банкам рефинансирования на 22 млрд 273,8 млн грн.
Как сообщал «Минфин» ранее, НБУ обнародовал список банков,
получивших новое рефинансирование. Одинадцати банкам были
предоставлены кредиты на общую сумму 400 млн грн.
Напомним, что Нацбанк в январе 2015 г. по сравнению с декабрем
сократил объем рефинансирования банков в 3,4 раза – до 12,769 млрд грн.
При этом рекордное рефинансирование банки получили от НБУ в
декабре 2014 г. Тогда регулятор предоставил банкам кредиты
рефинансирования на 42,9 млрд грн. Это стало наибольшей месячной
ресурсной поддержкой со стороны центрального банка в прошлом году и на
58 % превысило рефинансирование в ноябре (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.02).
***
Українські металурги в січні 2015 р. скоротили виробництво сталі
порівняно з січнем 2014 р. на 25,2 % – до 1,9 млн т, опустившись на
12 місце в списку світових виробників цієї продукції. Про це йдеться в
повідомленні Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association),
пише «УНІАН».
За даними організації, 65 країн-виробників сталі в січні 2015 р.
скоротили порівняно з січнем 2014 р. виплавку на 2,9 % – до 133 млн т.
У звіті асоціації зазначається, що лідерство в рейтингу світових
виробників сталі зберіг Китай – 65,5 млн т (зниження порівняно з січнем
2014 р. на 4,7 %). Далі йдуть: Японія (9 млн т, –4 %), США (7,4 млн т, +0,4
%), Індія (7,07 млн т, +0,3 %), Росія (6,13 млн т, +6 %), Південна Корея
(5,78 млн т, –5 %), Німеччина (3,685 млн т, +0,5 %), Бразилія (2,965 млн т,
+7,7 %) і Туреччина (2,582 млн т, –10,4 %).
Як повідомлялося, українські металурги за підсумками 2014 р.
скоротили виробництво сталі на 17,1 % порівняно з 2013 р. – до 27,170 млн т,
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зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.
Українські металурги за підсумками 2013 р. скоротили виробництво
сталі на 0,5 % порівняно з 2012 р. – до 32,8 млн т, також зберігши 10 місце у
світі.
У 2012 р. Україна посіла 10 місце в рейтингу світових виробників сталі
порівняно з 2011 р. скоротила виплавку сталі на 6,9 % – до 32,9 млн т
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 23.02).
***
Убытки украинских металлургов возросли на 84 %.
Металлургическая отрасль Украины по итогам 2014 г. нарастила убытки
(отрицательный финансовый результат до налогообложения. – Прим. ред.) по
сравнению с 2013 г. на 84,4 % или на 10,3 млрд грн до 22,5 млрд грн. Об этом
свидетельствуют данные металлупрома, пишет «Лига.Новости».
Чистый доход от реализации металлургической продукции за 2014 г.
увеличился по сравнению с 2013 г. на 18 % или на 25 млрд грн и составил
166 млрд грн.
Как сообщал «Минфин» ранее, Украина опустилась в мировом рейтинге
производителей стали. Украинские металлурги в январе 2015 г. сократили
производство стали по сравнению с январем 2014 г. на 25,2 % – до 1,9 млн т,
опустившись на 12-е место в списке мировых производителей этой
продукции (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.02).
***
В Украине в январе затраты на ЖКХ-субсидии возросли в пять раз.
Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей
на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе 2015 г.
составила 63,4 млн грн. Это на 51 млн грн, или в пять раз выше январского
показателя 2014 г., сообщила Государственная служба статистики в пятницу,
20 февраля.
Согласно сообщению, этот показатель по затратам на субсидии в январе
2015 г. приведен без учета временно оккупированной территории АРК и г.
Севастополя, а данные по Донецкой и Луганской области могут быть
уточнены.
По данным Госстата, в январе субсидии назначены 178,9 тыс. семей. Это
составляет 106,5 % общего количества обратившихся за ними семей (за счет
тех, кто обратился за субсидиями в 2014 г., но им было назначено только в
2015 г.) и в три раза выше показателя за январь 2014 г. При этом 60,6 %
семей, получивших субсидии в январе 2015 г., состоят из одного человека.
Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату
жилкомуслуг на одну семью в январе 2015 г. возрос на 73,3 % по сравнению
с январем 2014 г. – до 354,2 грн.
По данным Госстата, в 2014 г. общая сумма предназначенных для
компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг
субсидий составила 348,8 млн грн, что на 82,3 млн грн, или на 30,9 %, выше
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показателя 2013 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 21.02).
***
Минэнерго планирует сократить 10 тыс. шахтеров в этом году.
Министерство энергетики и угольной промышленности намерено в
текущем году сократить количество работников на шахтах до 42 тыс. человек
с 52 тыс. сотрудников, работающих на сегодня. Об этом заявил министр
энергетики и угольной промышленности В. Демчишин, передают
Украинские новости.
«Из 35 шахт под нашим управлением мы закроем пять, еще семь
законсервируем в этом году. 20 % человек необходимо будет сократить. Это
10 тыс. из 52 тыс. шахтеров», – сказал министр. Он также отметил, что
сокращать будут в основном пенсионеров.
Кроме того, Министерство социальной политики уже разрабатывает
варианты
привлечения
сокращенных
специалистов
в
другие
модернизационные проекты, в частности реконструкцию жилищнокоммунального хозяйства. «Глобально в течение двух-трех лет нам вообще
нужно оставить на шахтах только 25 тыс. человек», – добавил министр.
Он также отметил, что на сегодня в национальной атомной
энергогенерирующей компании «Энергоатом» работает 35 тыс. человек, при
том что по европейским нормам при таком объеме производимой
электроэнергии для компании достаточно бы было 15 тыс. работников
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.02).
***
Госдолг Украины увеличился почти в два раза – с 584 млрд до
1,1 трлн грн, за период руководства правительством А. Яценюка. Об этом
говорится в отчете аналитического центра Оппозиционного блока.
«Кабинет Министров А. Яценюка все глубже загоняет украинцев в
долговую яму. Это значит, что из-за набранных и бездарно потраченных
нынешним правительством кредитов каждый украинец оказался должен
свыше 25 тыс. грн», – говорится в докладе.
Также отмечается, что Украина оказалась на грани суверенного дефолта:
соотношение госдолга к ВВП возросло до 72 % на конец 2014 г., а при
среднегодовом курсе 25 грн/дол. в 2015 г. госдолг превысит 100 % ВВП. При
этом общепринятая максимальная граница финансовой устойчивости
составляет 60 %.
«Не забывая декларировать стремление к европейским социальным
стандартам, правительство А. Яценюка фактически опустило страну по этим
показателям до уровня беднейших стран мира. По уровню минимальной
зарплаты – 61 дол. – Украина в 2014 г. соседствует с Нигером и Бенином», –
подчеркивается в докладе.
Напомним, глава Украинского аналитического центра А. Охрименко
ранее отметил, что на сегодня средние заработки в Украине в долларовом
эквиваленте находятся на уровне, близком к Непалу и Сенегалу. Поэтому
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разговоры о том, что наша страна собирается стать членом ЕС, выглядят
несколько фантастически, подчеркнул он.
По мнению А. Охрименко, то, что мы сейчас видим, это не конец
кризиса и даже не середина – это только его начало. Если все оставить как
есть, то в следующем году уже 50 дол. в месяц будет хорошей зарплатой,
прогнозирует эксперт (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 23.02).
***
Предприятия
«Укрспирта»
должны
поставщикам
сырья
100 млн грн. ГП «Укрспирт» задолжало поставщикам сырья около
100 млн грн. Об этом на пресс-конференции заявил и. о. директора
«Укрспирта» Р. Иванюк.
«Общая задолженность – почти 151 млн грн – это долг поставщикам за
сырье. Почти 52 млн грн из этой задолженности уже погашены за
1,5 месяца», – заявил Р. Иванюк.
По его словам, «Укрспирт» продолжит погашать задолженность, хотя на
сегодня 24 предприятия находятся в состоянии банкротства, и очевидно, их
работу не удастся сохранить.
«В то же время мы проводим аудит тех предприятий, которые можно
запустить», – добавил Р. Иванюк.
Напомним, в «Укрспирте» прогнозируют рост задолженности перед
налоговой до 4 млрд грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 23.02).
***
Европа продлила программу финпомощи Греции. Об этом сообщает
DW.
Новый кредит ЕС Афины могут использовать исключительно для
рекапитализации банков и погашения расходов. Греция и ее кредиторы –
другие 18 стран Еврозоны – договорились о продлении программы
финансовой помощи государству еще на четыре месяца. В ответ
правительство А. Ципраса пообещало продолжить реформы, борьбу с
коррупцией и уклонением от уплаты налогов.
Стороны подписали соглашение в Брюсселе 20 февраля.
Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Еврогруппы по
результатам заседания, целью продолжения финансовой помощи является
успешное завершение анализа ситуации, основанного на условиях текущих
договоренностей. Средства, которые будут предоставляться в рамках
договоренностей, Афины могут использовать исключительно для
рекапитализации банков и погашения расходов.
Глава Еврогруппы Й. Дейсселблум отметил, что до 23 февраля греки
должны предоставить Еврокомиссии, Европейскому центральному банку и
Международному валютному фонду предварительный список реформ.
Финальный срок для согласования плана греческих реформ и европейской
программы помощи – суббота, 28 февраля.
Соглашение, заключенное участниками заседания, существенно снижает
43

вероятность дефолта Греции и, соответственно, выхода страны из зоны
действия совместной европейской валюты и возврата к национальной валюте
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 21.02).
***
Экономика России в январе упала на 1,5 %. Россия ожидает спад
экономики в пределах 3 % при среднегодовом уровне нефтяных цен в
50 дол. за баррель.
ВВП России в годовом выражении в январе снизился на 1,5 % после
роста на 0,2 % в декабре 2014 г. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на
оценку Минэкономразвития России.
«В январе, согласно предварительным оценкам, ВВП сократился на
1,5 % к январю прошлого года. Адаптация экономики к новым внешним и
внутренним условиям займѐт два-три квартала, и уже осенью мы можем
увидеть первые признаки разворота бизнес-цикла», – цитирует сообщение на
сайте министерства директора сводного департамента макроэкономического
прогнозирования К. Тремасова.
По его словам, по итогам года ожидается спад экономики в пределах 3 %
в сценарии, предполагающем среднегодовой уровень нефтяных цен в
50 дол. за баррель.
Минэкономразвития России в начале февраля третий раз за полгода
пересмотрело
макропрогноз.
Структурные
проблемы
экономики,
усугубленные эскалацией конфликта в Украине, санкциями в отношении
России и падением цен на нефть, вынудили ведомство снова резко ухудшить
все основные показатели развития страны: оценки динамики оттока капитала,
инвестиций, реальных доходов населения, потребительского спроса,
инфляции и ВВП.
Как сообщал «Минфин» ранее, Россия оценивает потери бюджета от
снижения цен на нефть на 60 дол. в 180 млрд дол. ежегодно (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 21.02).
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