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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент створив Конституційну Комісію: Розпочинається
новий, дуже важливий етап конституційної реформи
Президент України П. Порошенко підписав Указ про створення
Конституційної Комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону.
Комісія створюється з метою напрацювання узгоджених пропозицій
щодо вдосконалення Конституції України з урахуванням сучасних викликів
та потреб суспільства. Передбачається, що до цієї роботи будуть залучені
представники різних політичних сил, громадськості, вітчизняних та
міжнародних експертів, зазначається в Документі.
«Підписанням цього Указу розпочинається новий дуже важливий етап
конституційної реформи», – зазначив П. Порошенко під час підписання
документа і запевнив, що як Президент максимально сприятиме залученню
до процесу найкращих фахівців та найавторитетніших політиків.
«Не маю жодного сумніву, що рішення щодо зміцнення судової гілки
влади, її незалежності, рішення про антикорупційні кроки влади мають бути
доповнені дуже важливою складовою – реформою місцевого
самоврядування, реформою про децентралізацію влади», – наголосив глава
держави.
Початок конституційної реформи Президент назвав тривалим, важливим
та необхідним процесом. «Маємо зберегти цілісність, соборність України.
Ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а
насправді – розколу України», – наголосив він.
«Це також необхідно для того, щоб політики виконали свої зобов’язання
і я як Президент виконав свої обіцянки щодо прийняття рішень про
децентралізацію влади, передачу її на місця – територіальним громадам», –
сказав П. Порошенко, зауваживши, що разом зі збільшенням повноважень
збільшиться і відповідальність місцевої влади.
Відповідно до п. 28 ч. І ст. 106 Основного Закону, Комісія утворюється
як спеціальний допоміжний орган при Президентові України. Як
зазначається в Указі, депутатські фракції, групи у Верховній Раді, Кабінет
Міністрів, Верховний та вищі спеціалізовані суди, Рада суддів, асоціація
органів місцевого самоврядування, Національна академія наук України,
Нацакадемія правових наук, вищі юридичні навчальні заклади та наукові
установи, правничі громадські об’єднання, відповідні міжнародні організації
мають до 12 березня поточного року подати пропозиції щодо кандидатур, які
представлятимуть їх у Конституційній Комісії.
Указом Президента також затверджено Положення про Конституційну
Комісію, в якому визначені завдання, порядок та форма її роботи, обов’язки і
завдання голови та секретаря.
Засідання Комісії проводитимуться за потребою, але не рідше одного
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разу на два місяці. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданнях членів Комісії шляхом відкритого голосування. Всі напрацювання
реалізовуватимуться шляхом видання в установленому порядку актів
Президента України, внесенням на розгляд Верховної Ради відповідних
законопроектів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32398.html). – 2015. – 3.03).

Президент присвоїв Н. Савченко звання «Герой України»
Президент П. Порошенко присвоїв народному депутату України, члену
делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Н. Савченко звання «Герой
України». Глава держави підписав відповідний указ. «Надія є символом
незламності українського духу та героїзму, символом того, як треба захищати
і любити Україну. Символом нашої перемоги», – заявив Президент.
П. Порошенко відзначив мужність і стійкість українки, яку було взято в
полон, злочинним чином перевезено до держави-агресора і яка тривалий час
зазнає психологічного тиску та вимушена голодувати на знак протесту.
Президент також зазначив, що Н. Савченко є символом того, як багато
залежить від однієї людини. «Ми зробимо все можливе для того, щоб
визволити Вас з полону. Я дуже сподіваюся, що буду мати можливість
вручити Вам Золоту зірку Героя України», – сказав Президент (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32391.html). – 2015. – 2.03).

Президент увів у дію рішення РНБО
щодо звернення до ООН та ЄС
про направлення миротворців в Україну
Президент П. Порошенко підписав указ, яким увів у дію Рішення Ради
національної безпеки та оборони від 18 лютого «Про звернення до
Організації Об’єднаних Націй та Європейського Союзу стосовно розгортання
на території України міжнародної операції з підтримання миру та безпеки».
РНБО вирішила, що інтереси забезпечення національної безпеки
України та невідкладного розв’язання кризової ситуації, що склалася в
окремих районах Донецької і Луганської областей, а також забезпечення
ефективної імплементації мінських домовленостей вимагають звернення до
Ради Безпеки ООН та Ради Євросоюзу з проханням про розгортання на
території України міжнародної операції з підтримання миру й безпеки.
Рада національної безпеки і оборони запропонувала Президентові
звернутися від імені України до вказаних міжнародних організацій із
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проханням про направлення в Україну миротворців, а також до Верховної
Ради щодо схвалення такого звернення. Кабінету Міністрів доручено
невідкладно внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань
проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру та
безпеки (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/32391.html). – 2015. – 2.03).

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

Сценарії завершення війни на Донбасі
очима експертів
На тлі дипломатичних і військових спроб припинити протистояння на
Донбасі свої тлумачення поточних подій та припущення щодо подальших
сценаріїв розвитку ситуації висловлюють українські, російські та світові
експерти. Умотивованість їхніх прогнозів й оцінок, часто протилежних за
своїм змістом, варто аналізувати, враховуючи позиції та інтереси як сторін
протистояння, так і найбільших світових гравців, які безумовно, а можливо,
навіть головним чином, впливають на спосіб і швидкість припинення війни
на Сході України. Окремі аспекти вихідних позицій дотичних до конфлікту
сторін можна окреслити, спираючись на опубліковані в ЗМІ матеріали
українських і зарубіжних журналістів, політиків, експертів. Вони, зокрема,
зазначають, що Росія в протистоянні з Україною має як тактичні, так і
стратегічні завдання. Тактична мета Росії на цьому етапі – це гарантії
позаблоковості України, федералізація регіонів у розумінні Кремля
(із самовизначенням зовнішньої політики кожного регіону) та особливий
статус, фактично незалежність, Донбасу.
Стратегічні завдання Москви більш глобальні й обумовлені
суперкризою, що насувається на Росію. За попередніми оцінками
Центрального банку Росії, відплив капіталу з РФ у 2014 р. сягнув рекордного,
найнижчого за 20 років визначення цього показника, рівня – 151,5 млрд дол.
США. З огляду на те, що 2013 р. російські корпорації вивели за кордон лише
61 млрд дол. США, а вже на початку 2015 р. Міжнародне рейтингове
агентство Fitch знизило індикатори економічної привабливості 30 російських
банків і більше 10 провідних підприємств (зокрема, ВАТ «Газпром»,
ВАТ «ЛУКойл»), можна констатувати, що запроваджений західними
державами «антиросійський» санкційний пакет виконує-таки своє
безпосереднє завдання. Справді, як стверджують фахівці МРА Standard &
Poor’s, 2015 р. зростання ВВП РФ становитиме лише 0,6 % (хоча півроку
тому цей показник визначався на рівні 1,1 %), а російська національна
валюта невпинно знецінюватиметься.
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Реалізація оптимістичного сценарію для російської економіки могла б
стати можливою за умови зростання вартості нафти марки Brent хоча б до
90 дол. США за барель, проте нинішня цінова політика щодо чорного золота
на світових ринках навряд чи сприятиме такому розвитку подій. Знизивши
вартість нафти до 50 дол. за барель, Саудівська Аравія та США (які
посідають друге та третє місця в рейтингу найбільших країн-експортерів) і
далі сповільнюють економіку РФ, яка поки що утримує галузеву першість,
забезпечуючи 13,8 % її світового видобутку. Зі свого боку, держави-члени
ЄС активно працюють над розв’язанням питання диверсифікації постачань
на газовому ринку, прагнучи зменшити власну залежність від Росії.
Як відомо, 25 січня Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s
повідомило про зниження рейтингу Росії до позначки «BB+». Причинами
такого пониження названі ослаблення гнучкості грошово-кредитної політики
та зниження перспектив економічного зростання Росії в 2015–2018 рр.,
говориться в повідомленні агентства.
Агентство також відзначило, що в грудні 2014 р. Центробанк РФ
підвищив ключову ставку на 750 базисних пунктів, до 17 %. «Це повинно
було зупинити різке знецінення рубля і приборкати інфляцію. Рубль
короткочасно зміцнився відносно долара, але з тих пір він продовжує
дешевшати, досягнувши позначки близько 66 р./дол. (станом на 26 січня
2015 р.), порівняно з приблизно 35 р./дол рік тому», – ідеться в повідомленні
агентства. У S&P очікують, що в нинішніх умовах буде скорочено
кредитування російської економіки, що надалі, імовірно, підірве економічне
зростання. У зв’язку з цією новиною від S&P російський рубль різко
прискорив падіння до твердих валют. Зокрема, біржовий курс долара на
торгах на Московській біржі злітав вище 68 р., євро досяг 77 р.
Раніше, 16 січня, Міжнародне рейтингове агентство Moody’s оголосило
про зниження рейтингу держоблігацій Росії з рівня Baa 2/Prime 2 до рівня
Baa3/Prime 3. Таке рішення агентства було викликано очікуванням, що
падіння цін на нафту й шок від зниження курсу рубля «в середньостроковій
перспективі ще більше підірвуть економічне зростання Росії, яке вже
знизилося», ішлося в повідомленні агентства.
Експерти прогнозують, що максимум через 15–20 років у Росії в одному
часовому відрізку зійдуться кілька найпотужніших системних криз –
економічна, соціальна, демографічна, адміністративно-політична й
технологічна. «Самостійно путінська Росія, а швидше за все і непутінська
теж, вийти з цієї суперкризи не зможе. Для вирішення своїх проблем Путін
буде вибудовувати вісь Берлін – Москва – Пекін. Або іншими словами,
технології – сировина – виробництво. Для реалізації цього проекту Росії
необхідно вивести Німеччину, бажано і Францію, з-під впливу США.
А найкраще – розвалити ЄС і НАТО, використовуючи наростання внутрішніх
суперечностей між США і Західною Європою і всередині самого ЄС. Китай,
з огляду на останні тенденції в розвитку російсько-китайського
співробітництва, передбачалося привабити дешевими російськими газом і
нафтою та грандіозними інфраструктурними проектами типу “Сила Сибіру”,
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використовуючи китайські кредити. І, у перспективі, західноєвропейські
технології.
Німеччина і Західна Європа, у цілому, повинна була бути залякана
українською кризою та її впливом на Європу – біженці, техногенні
катастрофи, мародери тощо. Плюс нівелювання ролі міжнародних інститутів
ОБСЄ, ПАРЄ, ООН тощо. Кремль пропонує Західній Європі вирішувати
питання без участі не тільки України, а й США. У рамках цієї стратегії
існування Держави Україна не потрібне Путіну ні в якому, навіть в
напіврозваленому і маріонетковому вигляді, тому що існування такого
державного політичного міжнародного суб’єкта дає іншим сторонам (США і
Західній Європі) важелі впливу на В. Путіна», – стверджує С. Швецов у
статті на інтернет-ресурсі «Хвиля».
Щодо Європи слід зауважити, що у європейських країн немає
консолідованої позиції щодо оцінки дій Росії в Україні та способів вирішення
цього конфлікту, що дає підстави не виключати посилення суперечностей
між ними через різні інтереси. Так, Велика Британія виступає в Європі
найбільш активною прихильницею максимального тиску на Росію. Південна
Європа в особі Іспанії, Португалії, частково Італії увійшли в серйозну
економічну кризу, тому їм не до України. Крім того, серед європейських
країн місцеві правлячі еліти в більшості або значною частиною просто «не
доросли» до європейської цивілізації. Вони можуть бути банально куплені.
Насамперед це стосується Угорщини та Греції.
Показово, що саме Угорщина стала першою з країн ЄС, куди здійснив
візит російський президент від часу загострення кризи в Україні. Нинішнє
керівництво Угорщини на чолі з прем’єром В. Орбаном є наразі одним з
найбільш проросійських у Євросоюзі. Його, як і російське керівництво,
правозахисники звинувачують, зокрема, у придушенні свободи засобів
інформації, монополізації влади однією партією. Як відомо, партія «Йоббік»
(Jobbik), третя за величиною в Угорщині, висловлює схвалення політиці
В. Путіна й давно виступає «п’ятою колоною» Кремля. Подібну позицію
займає ряд ультраправих маргінальних течій в інших європейських країнах: у
Франції – партія «Національний фронт», Греції – фашистська партія
«Золотий світанок» (Golden Dawn), Болгарії – украй права болгарська партія
«Атака».
Експерти наголошують, що головною метою візиту В. Путіна до
Угорщини було не обговорення економічних відносини, а пошук російським
президентом союзників у ЄС. На переконання російського політолога
С. Бєлковського, В. Путін «досі мріє розколоти Захід у цілому, розколоти
США та ЄС, а також Євросоюз із середини, створивши плацдарм країн, які не
підтримують санкцій проти Росії та жорсткий тиск на Кремль до кінця».
Східноєвропейські країни – Польща й Прибалтика – дійсно готові
підтримувати Україну. Проте їхній вплив у ЄС невеликий. До цього
додаються спільні з Росією бізнес-інтереси частини західноєвропейських еліт
і невдоволення ними ж політикою США.
Ключова країна ЄС – Німеччина – чітко визначила межі своїх можливих
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дій у відповідь на події, що стосуються України. Канцлер Німеччини
А. Меркель заявила, що військового вирішення конфлікту в Україні не існує,
тому єдиний шлях його розв’язання – політичний. Будучи залежною від
російських енергоресурсів, Німеччина цілком може піти на компроміс з
В. Путіним, якщо це дасть змогу не втратити обличчя, при мовчазному
потуранні інших членів ЄС, вважає С. Швецов. А. Меркель більше занурена в
проблеми ЄС і спроби його реформації, ніж в обмеження апетитів Росії.
Вважаючи, що Німеччині Кремль нічим серйозно не загрожує, враховуючи
загальне бажання європейців уникати воєн і конфліктів біля своїх кордонів,
політики ЄС схильні будуть займати позицію приймання угод і продавати
інтереси України до тієї міри, поки це не буде нести загрозу самій Європі.
У США принципово інша позиція. Перед ними стоїть кілька завдань:
– зберегти вплив на ЄС;
– мінімізувати зростання впливу Китаю як основного геополітичного
супротивника США;
– після демаршу В. Путіна в Україні Америці необхідно показати, «хто в
домі господар», і, найголовніше, позбавити непередбачувану еліту Кремля
зброї масового ураження. По можливості, звести взагалі вплив Росії до
мінімуму навіть на регіональному рівні.
Природно, що плани В. Путіна щодо створення євроазійської осі Берлін
– Москва – Пекін абсолютно суперечать інтересам США. З іншого боку,
необхідно розуміти, що ризикувати й провокувати війну з ядерною державою
США не будуть.
За подіями останніх півроку видно, що США застосовують стратегію,
яка виправдала себе в їхній боротьбі із СРСР – обвалення цін на енергоносії
та максимальне втягування ресурсів Росії в локальну війну. І повільне,
поетапне введення санкцій. Для СРСР такою локальною війною став
Афганістан. Для Росії стає Україна. Тому Вашингтон постійно зважуватиме й
оцінюватиме ефективність дій влади України у їхній здатності перемелювати
російські ресурси. Якщо США побачать, що більше ресурсів Росія
витрачатиме у варіанті максимального входу на територію України, то не
можна виключати їхньої згоди на такий розвиток ситуації.
При цьому Америка успішно направляє Китай у бік Росії. Події останніх
місяців – зняття нафтового ембарго з Ірану, укладений між США та Китаєм
на саміті G20 договір про дозвіл на мілітаризацію Китаю, угода про
переоснащення енергетичної інфраструктури Китаю і ряд інших факторів –
говорять про те, що Вашингтон знайшов для Пекіна «більш смачні пряники»,
ніж Москва.
Стратегічне завдання США – це повільне економічне пригнічення Росії,
її демілітаризація і, якщо знадобиться, розділ і розпад. Це досить
довгострокова стратегія, і якихось швидких реальних преференцій від США
в бік України навряд чи можна чекати.
Практика інших країн показує, що війна із сепаратистами припиняється
в трьох випадках:
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1. Бунтівний регіон частково легітимізується за мирною угодою, яку
визнав світ.
2. Конфлікт «заморожується».
3. Самопроголошена республіка ліквідовується військовою силою.
Найвідомішим прикладом реалізації першого варіанта є Косово, яке
визнали 108 держав, і Тайвань, який є активним учасником міжнародної
співпраці де-факто, хоча його незалежність офіційно визнає лише
21 держава.
Існує також прецедент об’єднання в одній державі вчорашніх
смертельних ворогів – це Боснія і Герцеговина. Дейтонські угоди 1995 р.
уможливили припинення кривавого багатостороннього збройного конфлікту
1991–1995 рр. у цій країні між сербським, хорватським і мусульманським
населенням, які сформували невизнані республіки, за втручання Федеральної
Республіки Югославія, Хорватії, добровольців з ісламських країн.
Формальному підписанню угоди передувало досягнення згоди між
країнами Заходу та Росією, яка підтримувала сербів, а також нанесення
ударів по сербських силах авіацією НАТО.
Водночас у результаті цих угод Боснія і Герцеговина була сформована
фактично як багаторівнева конфедерація, де дуже широкий ступінь автономії
мають Федерація Боснії і Герцеговини (хорвати і мусульмани) та Сербська
Республіка, а також окремі муніципалітети у їхньому складі. З хорошого про
цей досвід можна сказати лише те, що було забезпечено збереження миру.
Проте складна політична система породжує розквіт корумпованої
бюрократії, яка блокує будь-які ініціативи, крім спрямованих на зміцнення
власного статусу. Масова бідність і безробіття, втрата надій на позитивні
зміни призвели до масових протестів у країні навесні минулого року, які
переросли в сутички з поліцією та підпали адміністративних будівель.
Показово, що подібний до боснійського спосіб вирішення конфлікту
(розроблений ООН план формування конфедерації з двох частин острова)
відхилили під час референдуму 2004 р. жителі Кіпру, водночас жителі
«Турецької Республіки Північного Кіпру» його підтримали, приваблені
перспективою спільного входження до складу ЄС.
У випадку України наслідки її «боснізації» матимуть ще більш
руйнівний характер, адже, на відміну від Югославії Мілошевича, Росія
В. Путіна має істотно вищий потенціал для втручання у справи сусідньої
країни, державність якої розглядає як потенційну загрозу.
Характерно, що серед заморожених конфліктів більшість становлять ті,
що були спричинені та існують завдяки активному втручанню Росії – у
Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії, Нагірному Карабасі. Це дає
підстави експертам припускати, що на Донбасі РФ відпрацьовує досвід
ведення гібридних воєн, раніше проведених у цих регіонах, і має намір
застосувати щодо Сходу України один з подібних сценаріїв.
До цього Росію спонукає той факт, що, на відміну від Криму, РФ не
зможе фінансово утримувати Донбас у зв’язку з ослабленням у результаті
санкцій економіки, падінням цін на нафту, стрімкою девальвацією рубля.
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Самостійно цей регіон також не може забезпечувати своє утримання через
руйнування внаслідок бойових дій, масовий відтік біженців, зокрема
підприємців і найбільш кваліфікованих кадрів. Водночас без визнаного
Заходом врегулювання конфлікту на Донбасі сподіватися хоча б на
ослаблення тиску на російську економіку не доводиться. З огляду на це,
очевидно, що Росія шукатиме прийнятний для себе шлях вирішення долі
Донбасу. Експерти припускають такі сценарії.
Варіант 1. РФ на Донбасі йде шляхом Грузії.
Як і на Сході України, Кремль, який виявив бажання контролювати
Грузію, на початку 1990-х років почав підігрівати сепаратистські настрої в
Абхазії, а пізніше, у 2000-х роках, – і в Південній Осетії. Грузія, як і Україна,
боролася за свої території, але програла регулярним військам і авіації РФ, які
в цьому конфлікті РФ використала абсолютно відкрито. Після затяжної війни
Абхазія і Південна Осетія перетворилися на «частково визнані республіки»:
цивілізований світ вважає їх територією Грузії, а Росія – незалежними
країнами.
Про плани В. Путіна пустити Донбас за грузинським сценарієм
заговорили на початку літа 2014 р. після псевдореферендуму 11 травня в
Донецькій і Луганській областях: ватажки так званих ДНР і ЛНР заявили, що
понад 90 % населення нібито висловилися за самостійність регіону, а до
кінця травня вони в односторонньому порядку виявили бажання приєднатися
до РФ. Але, на відміну від Абхазії та Південної Осетії, чию незалежність
Кремль у підсумку визнав, прохання ватажків так званих «республік» були
проігноровані.
За словами експертів, реалізувати на Донбасі грузинський сценарій не
вдасться через економічну цінність Донбасу. Для порівняння: до конфлікту
на території Абхазії проживало близько 300 тис. осіб, а на Донбасі – майже
5 млн. У радянські часи Абхазія непогано заробляла на туризмі, а після війни
населення – за межею бідності: РФ, хоча і робила невеликі вливання в
економіку регіону, але всі їх з’їдала тотальна корупція.
З Донбасом складніше. Там зосереджені величезні виробничі
потужності, металургійні та коксохімічні заводи, вугільні шахти. Після
анексії Криму, який Росії доводиться утримувати, відновлення та утримання
Сходу України Москва не потягне. «Одна справа – виділяти гроші на
вирощування мандаринів в Абхазії, а зовсім інша – добувати вугілля на
Донбасі», – вважає політолог В. Карасьов.
Варіант 2. Замороження конфлікту за зразком Придністров’я.
Придністров’я – найближчий аналог до «донбаських республік». Там, як
і у випадку з Абхазією і Південною Осетією, РФ підтримала місцевих
сепаратистів. Поштовхом до конфлікту стала спроба Кишинева ввести в
Молдові єдину державну мову – молдавську, проти чого виступили
російськомовні жителі Придністров’я (понад 30 % населення).
Але, на відміну від Донбасу, там РФ навіть не довелося офіційно
вводити або замасковано перекидати свої війська: за часів СРСР у
Придністров’ї дислокувалася 14-та гвардійська армія, яка після розпаду
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СРСР стала російською. У підсумку, за згодою сторін і за посередництва
Заходу, конфлікт заморозили, а РФ досі дотує Тирасполь.
Подібно до Донбасу, у Придністров’ї пройшло вже сім референдумів: під час
останнього, у 2006 р., 97 % жителів висловилися за плавний «дрейф» до
складу РФ, але вона «республіку» так і не прийняла.
З одного боку, сценарій Придністров’я на Донбасі вигідний Кремлю. За
допомогою замороженого конфлікту, який РФ зможе в разі потреби
підігрівати, Кремль триматиме Україну на короткому повідку. Але, як і у
випадку з Абхазією, усе впирається в гроші: порівняно з 5 млн населення
Донбасу, у ПМР – близько 555 тис. Основа економіки Придністров’я –
Молдовська ГРЕС і Молдовський металургійний завод, які після війни
перейшли у власність російських монополістів. Потенціал виробничих
потужностей був у значно кращому стані, оскільки збройний конфлікт не був
пов’язаний зі значними жертвами та руйнуваннями.
До того ж, користуючись обставинами розпаду СРСР, слабкістю
новостворюваних молдовських державних інститутів, Придністров’я до
2006 р. вільно здійснювало експортно-імпортні операції від імені Молдови,
але без її контролю.
У випадку з Донбасом так не вийде, оскільки через військові дії багато
шахт і заводів Донбасу зруйновано, промисловість зупинилася, у народу
немає роботи.
Варіант 3. Друга Чечня. Автономія за гроші Києва.
Про чеченський сценарій, поряд із придністровським, заговорили восени
минулого року. Так, на саміті G20 в австралійському Брісбені під час
переговорів з А. Меркель В. Путін виклав своє бачення вирішення конфлікту.
«Путін заявив, що Київ повинен домовитися з бойовиками, як це сталося у
РФ з Чечнею – купуючи їх автономією і грошима. Можливо, така пропозиція
здавалась розумною з точки зору колишнього полковника КДБ. Але для
дочки пастора зі Східної Німеччини, з глибоко вкоріненим почуттям
справедливості, це було неприйнятно», – написала The Financial Times у
статті під назвою «Битва за Україну...», посилаючись на свої джерела.
Чечню, яка після розпаду СРСР боролася за незалежність, РФ не
відпустила – інакше, слідом за Чечнею, незалежності захотіли б й інші
суб’єкти федерації. Друга війна тут закінчилися тільки в 2000 р., коли
Кремль домовився з А. Кадировим, запропонувавши йому «автономію і
гроші».
У випадку з Донбасом В. Путін пропонував спотворений чеченський
сценарій: він хоче, щоб Київ зняв економічну блокаду з регіону і відбудував
зруйновану РФ інфраструктуру за свої кошти, а Кремль у той же час збереже
політичний вплив на регіон. Але українські та західні лідери відкинули
пропозицію глави РФ та заявили, що спочатку В. Путін повинен вивести з
Донбасу своїх солдатів і найманців та перекрити кордон. Тільки після цього
почнеться повернення областей у політико-правове русло України, з
подальшими місцевими виборами.
Як відомо, позиція України щодо врегулювання ситуації на Донбасі із
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самого початку базувалася на безумовному збереженні територіальної
цілісності України та мирному вирішенні конфлікту. Численні заклики до РФ
з боку української влади та світового співтовариства, звернення до
міжнародних інституцій, зустрічі та переговори в різних форматах не
принесли, на жаль, конкретних результатів, за винятком короткочасних
періодів припинення вогню.
Після очевидного невиконання Росією та бойовиками досягнутих
12 лютого мінських домовленостей, які називали чи не останнім шансом
мирного врегулювання, у політичному та експертному середовищі
заговорили про прийнятність для України сценарію «заморожування
конфлікту» на Донбасі. Крок у цьому напрямі було зроблено 18 лютого на
засіданні РНБОУ, де було ухвалено рішення звернутися до Організації
Об’єднаних Націй із проханням про введення в країну миротворців з
мандатом Ради Безпеки ООН. «Блакитні каски», на думку української влади,
мають стати на лінії розмежування між українськими військами й
сепаратистами, а також уздовж тих ділянок українсько-російського кордону,
які на сьогодні не контролюються центральним урядом.
За словами П. Порошенка, «найкращий для нас формат – це поліцейська
місія Євросоюзу» на підставі мандата РБ ООН. Міністр закордонних справ
П. Клімкін у свою чергу висловив сподівання, що в тому разі, якщо ухвалять
рішення щодо направлення на Схід України спільної миротворчої місії ЄС і
ООН, у ній домінуватиме євросоюзівський компонент.
Можливість введення миротворчого контингенту на Донбас у тій чи
іншій формі обговорювали вже протягом кількох місяців. У вересні минулого
року П. Порошенко заявив, що виступає проти такого способу «замирення»
Донбасу. «Не буде ніяких миротворчих контингентів. Досвід їхнього
використання в Придністров’ї, в інших гарячих точках показує, що це
призводить до заморожування конфлікту й до того, що держава втрачає
суверенітет над цими територіями», – сказав він тоді.
Проти залучення миротворців до ситуації на Донбасі глава держави
виступив і на Мюнхенській безпековій конференції. Цього разу
П. Порошенко заявив, що на реалізацію такого плану пішло б забагато часу.
«Зараз ми потребуємо не миротворчої операції, а припинення вогню та
виведення іноземних військ», – сказав Президент України.
Як зазначають експерти, на той момент у Києва було кілька причин
займати таку позицію. По-перше, перспективи російської участі в
миротворчій місії ООН на Сході України. Росія – країна-агресор,
безпосередній учасник збройного конфлікту. І наївно очікувати від
російського контингенту неупередженості в миротворчій операції.
З упевненістю можна стверджувати, що «блакитні каски» ООН були б
повністю під контролем Москви.
По-друге, миротворчий контингент у зоні конфлікту означає його
заморожування, а не вирішення. При цьому центральна влада втрачає
контроль над територією, контрольованою сепаратистами. Відтак – і
суверенітет. Так сталося в Абхазії, Південній Осетії, Придністров’ї. Нині
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вони нехай формально й не визнані міжнародним співтовариством, але
фактично – незалежні держави.
По-третє, при введенні миротворців Київ бере на себе певні
зобов’язання і втрачає можливість проводити будь-які воєнні операції з
відновлення контролю над територіями, контрольованими сепаратистами й
російською армією. Інакше Україна в очах міжнародного співтовариства
виглядатиме ініціатором ескалації конфлікту.
За інформацією DT.UA, у Мінську на переговорах у розширеному
форматі про миротворців не йшлося. Не виключено, що це питання
порушувалося під час особистих зустрічей на найвищому рівні. У будь-якому
разі міністр закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмайєр заявив, що ця
ідея обговорювалася під час зустрічі лідерів «нормандської четвірки». У
свою чергу заступник глави АПУ В. Чалий запевняє, що в Мінську В. Путін
не заперечував проти введення миротворців в Україну.
Причиною такої кардинальної зміни позиції українського керівництва,
очевидно, стало невиконання сепаратистами й росіянами мінських
домовленостей про припинення вогню, захоплення ними нових територій,
нездатність місії ОБСЄ провести моніторинг і верифікацію режиму
припинення вогню. Це змусило Київ терміново розглядати різні варіанти
залучення миротворців, щоб зупинити повзуче просування бойовиків на
захід, знизити ескалацію та перевести конфлікт у режим низької
інтенсивності.
Однією з ключових умов при реалізації цього сценарію має бути повна
відсутність російського контингенту в миротворчій операції. Тому,
вибираючи між миротворчими місіями в рамках різних організацій – ООН,
ОБСЄ, НАТО, ЄС, у Києві вирішили зупинитися на поліцейській місії
Євросоюзу. З погляду українського керівництва, є кілька серйозних
аргументів на користь цього варіанта.
Так, у випадку миротворчої місії в її складі не має бути росіян. Тому,
попри стриманий оптимізм постійного представника України в ООН
Ю. Сергєєва, малоймовірно, що Росія погодиться й «дасть відмашку» в РБ
ООН на відправлення «блакитних касок» ООН в Україну: у Москві не хочуть
пускати миротворців на території, контрольовані проросійськими
бойовиками. Адже це зв’яже їм руки. Натомість для ухвалення рішення про
направлення миротворчого контингенту в Україну Євросоюзом зовсім не
потрібна згода РБ ООН. Цілком достатньо й консенсусного рішення Ради ЄС.
Звичайно, для країн Євросоюзу краще, коли є мандат РБ ООН: з погляду
європейців, це підсилює правові підстави для перебування миротворчого
контингенту в зоні конфлікту. Проте ЄС двічі ухвалював рішення щодо
направлення своєї миротворчої місії без оонівського мандата: у 2003 р. – до
Македонії і в 2011 р. – до Лівії.
Що важливо для Києва – з моменту ухвалення рішення про відправлення
миротворців з держав-членів ЄС до України може минути близько трьох
місяців. У випадку ж з ООН час від ухвалення рішення Ради Безпеки
організації до появи миротворчого контингенту на Сході України може
12

минути півроку. Шість місяців для України – занадто довгий термін, тим
більше що невдовзі настане весна, а з нею почнеться й активізація дій
бойовиків.
Такі розклади з миротворчою місією ЄС не влаштовують Москву, яка
досить нервово відреагувала на рішення РНБОУ, як і представники
«народних республік». За твердженням російських дипломатів і
проросійських сепаратистів, плани Києва запросити на Схід України
миротворців, їхнє розміщення на українсько-російському кордоні «ставлять
під сумнів намір влади України виконувати мінські домовленості».
Зрозуміло, що Москва використає весь арсенал засобів у роботі зі своїми
традиційними союзниками у Європі, щоб заблокувати рішення Ради ЄС про
миротворчу місію Євросоюзу в Україні. Утім, відмова Росії підтримати
миротворчу місію в Радбезі ООН у певному сенсі може зіграти на користь
Києва, припускає політолог Т. Березовець. «Якщо Росія заветує це рішення...,
тим самим вона підтвердить, вже юридично, що є стороною конфлікту», –
пише він у Facebook.
За інформацією DT.UA, П. Порошенко не почув слова «ні» від
А. Меркель і Ф. Олланда, коли обговорював з ними по телефону питання
миротворців. Утім, перша публічна реакція Берліна й Брюсселя на українську
ініціативу не надто обнадіює.
Ф.-В. Штайнмайєр заявив, що передумовою для відправлення в Україну
миротворчої місії має бути стабільне перемир’я. Єврокомісар з питань
розширення і політики сусідства Й. Хан запропонував не квапитися з
миротворчою місією: «Наше розуміння таке, що на цей момент слід
сфокусуватися – і я передав це президентові Порошенку й іншим
представникам української влади – на імплементації мінських угод».
В Адміністрації Президента України не виключають, що в країнах ЄС
можуть бути різні думки з приводу введення миротворчого контингенту на
Донбас. «Але ми будемо наполягати на тому, що світ і Європа мають
розділити відповідальність за безпеку разом з Україною. Ми достатньо зараз
захищали географічні кордони Європи, щоб претендувати на більшу
задіяність міжнародного співтовариства. А це дасть нам шанс на більш
швидке наближення миру», – вважає заступник глави Адміністрації
Президента В. Чалий.
Проте питання, яким буде статус Донбасу, поки залишається
невирішеним. «Очевидно, ми не хочемо, щоб був заморожений конфлікт, і не
хочемо, щоб це був гарячий конфлікт. Тому наша мета – врегулювання
ситуації, щоб встановити мир. Яким чином будуть розгортатись події – є
кілька сценаріїв, це залежить від багатьох факторів, не тільки від дій
миротворців», – каже В. Чалий.
За оцінками експертів, у будь-якому разі ініціатива запросити на Донбас
миротворчу місію може говорити про остаточне усвідомлення Києвом того,
що швидко вирішити цей конфлікт не вдасться. «Плюс від цього рішення –
надія на “фіксацію” лінії зіткнення сторін і таки припинення вогню... Мінус –
гарантоване “заморожування” конфлікту. Тобто для України – прощай,
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Донбасе, на невизначений термін», – написав у Facebook військовий експерт і
депутат парламенту Д. Тимчук.
«До української влади приходить усвідомлення неминучості
придністровського сценарію. Існує лише мінімальний шанс, що через
миротворчість, майбутнє суспільне примирення, тиск на Росію цілісність
держави вдасться відновити. Але очевидно, що на це знадобляться роки», –
каже експерт-міжнародник С. Солодкий.
Водночас висловлюються думки, що нині для України «заморожування»
конфлікту – не найгірший сценарій. Наприклад, генеральний секретар ОБСЄ
Л. Заньєр, коментуючи можливість «замороження конфлікту» на Донбасі,
зазначив, що «на території колишнього Радянського Союзу багато років
стикалися з подібними ситуаціями – від Придністров’я до Південної Осетії,
Абхазії і Нагірного Карабаху. І Україна в якійсь мірі показує, що всі ці
конфлікти об’єднує щось спільне. Певною мірою можна сказати, що спроби
перетворити подібні конфлікти в затяжні політичні ситуації, політичний
глухий кут – не обов’язково поганий варіант, враховуючи те, яку
альтернативу цьому ми зараз спостерігаємо в Східній Україні», – зазначив
Л. Заньєр.
Український дипломат, екс-генконсул в Единбурзі та Стамбулі
Б. Яременко вважає, що потрібно надати Донбасу статус офіційно окупованої
території, але при цьому вивести його з правового поля України. «Моя
пропозиція – кардинально змінити підхід до цієї ситуації, надати окупованим
територіям Донбасу статус офіційно окупованих, відмовитися взагалі,
принаймні на якусь перспективу, від повернення їх до складу України,
зміцнювати розподільну лінію і таким чином досягти заморожування
конфлікту, але з одним дуже важливим нюансом: Донбас залишиться поза
територією правового поля України. Україна не буде нести відповідальності
за його фінансування та відновлення», – повідомив дипломат.
Б. Яременко вважає, що іншого варіанта, крім заморожування
військового конфлікту, на сьогодні не існує. Погоджуючись з версією про те,
що воєнного вирішення ситуації на Сході України не існує, експерт
наголошує, що мирного шляху теж немає. За словами Б. Яременка,
теоретично Україна могла б повернути контроль над Донбасом, але на
практиці це може відбутися лише на умовах Росії. Наразі умови Росії є
неприйнятними, оскільки йдеться про «позаблоковість» і «федералізацію»,
які, на переконання дипломата, є нездійсненними для України. Адже в країні
склався консенсус щодо вступу в ЄС і більшість населення підтримує ідею
членства в НАТО. Б. Яременко припускає, що обіцяти росіянам реалізацію в
законодавстві (або окремими законами, або через конституцію) ідеї
«позаблоковості» може або дуже розумна людина, або самовбивця.
«Самовбивця пообіцяє, спробує виконати, і буде викинутий на політичний
смітник українським суспільством. Розумна людина може пообіцяти
реалізувати ідею позаблоковсті через плебісцит – референдум. Далі можна
провести цей референдум з майже гарантованою впевненістю програти його,
і сказати “партнерам”: я хотів, але не зміг. Дуже ризикована гра, яка не
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дозволяє в підсумку досягти жодного результату, але дозволяє виграти час.
Я би не брав на себе ризик такої гри. Тому загалом приходжу до висновку
про те, що “позаблоковість” є неприйнятним для України сценарієм», –
зауважує експерт.
Федералізація, у розумінні Росії, прогнозовано передбачає створення
цілком підконтрольного РФ анклаву, за який платить Україна, а
використовує Росія. Його роль – бути якорем, який утримуватиме Україну на
стоянці «позаблоковість». Росії потрібна легітимізація нинішніх терористів
ДРН і ЛНР у вигляді місцевої влади суб’єктів української федерації. «Вони
вибиватимуть гроші з центрального уряду, а далі перерозподілятимуть їх на
місцях до своїх кишень. Зайве сказати, що методи перерозподілу нас
вражатимуть. І не лише нас. Бо ситуація, скажімо, з правами людини в цьому
регіоні буде такою, що вже не ми, а Росія запропонує виключити нас з Ради
Європи», – застерігає Б. Яременко.
Отже, заморожування конфлікту через позаблоковість і федералізацію –
це навряд чи придатний для нас метод, робить висновок експерт. «Це буде
уособленням тези про мир за будь-яку ціну. Ціною в цьому разі буде не
стільки ганьба для усієї України, скільки розвал країни», – переконує він.
На його переконання, Україна зацікавлена у «виштовхуванні» цього
конфлікту за межі контрольованої нею території на той період, поки не буде
знайдено кращого розв’язання. Зробити це можна, реалізувавши такі кроки:
1. Вийти з мінських домовленостей, звинувативши у їх зриві РФ.
Виходити треба, бо саме мінські домовленості диктують логіку продовження
війни до встановлення контролю над Донбасом.
2. Надати територіям, контрольованим ДНР, ЛНР, статус «тимчасово
окупованих», як це було зроблено з Кримом.
3. Відбити решту атак РФ, які В. Путін ще якийсь час продовжуватиме.
4. Досягти замороження конфлікту. Отримати змогу без додаткового
ідеологічного та кримінального баласту розвивати Україну.
5. Провести реформи, зміцнити ЗСУ та повернути Донбас і Крим на
своїх, а не російських умовах.
Офіційне оголошення захоплених територій територіями, окупованими
Російською Федерацією, дало б можливість:
– покладання відповідальності за соціальні, військові та гуманітарні
наслідки кризи на Сході України на Росію;
– позначення статусу громадян України, які проживають на захоплених
територіях;
– підриву економіки Росії;
– зміни в громадській думці мешканців захоплених територій об’єкта
відповідальності за погіршення їхнього життя;
– однозначного позначення Російської Федерації як суб’єкта переговорів
по Донбасу, минаючи ДНР, ЛНР;
– включення юридичних процедур проти Росії, що окупувала частину
території України.
(Початок. Завершення в наступному випуску 5.03.2014)
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман сприймає убивство
російського опозиційного політика Б. Нємцова як особисту втрату й
наголошує на необхідності покарати винних у цьому злочині.
Виступаючи в прямому ефірі телеканалу «Інтер» у неділю, В. Гройсман
зазначив, що він відчуває «величезний біль» через загибель Б. Нємцова,
якого він охарактеризував як «великого друга України і великого патріота
Росії». «У будь-якому випадку вбивати людину є злочином проти не тільки
цієї особи, а й проти людства», – наголосив він.
В. Гройсман зазначив, що ця трагедія є «варварством, яке має бути
покарано». «Я сприймаю його смерть як особисту втрату, як і більшість
людства, які сповідують демократичні цінності», – сказав він (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.03).
***
Україні необхідно подолати корупцію, побудувати справедливу судову
систему й здійснити децентралізацію влади. Про це йшлося в інтерв’ю
Голови Верховної Ради України В. Гройсмана телеканалу «Інтер».
«Те, що ми говоримо сьогодні про транш МВФ, – це підтримка,
стабілізація ситуації, але це не вирішення питання в цілому. Тому цей транш,
або чотирирічна програма, яку ми отримаємо, – це буде стабілізація від
потрясінь, а найголовніше – за ці чотири роки Україна має бути
реформована, – сказав В. Гройсман в ефірі телеканалу “Інтер” 1 березня
ввечері. – Звісно, і дерегулювати потрібно, і зменшувати тиск контролюючий
– це все ті завдання, які стоять перед нами, причому потрібно зміцнювати
нашу обороноздатність, бо в нас є виклики, про які ми півтора року назад і не
думали, про те, що наші воїни, наші герої сьогодні будуть на східному фронті
воювати і відстоювати нашу незалежність» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України».
Законом, зокрема, шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу
України, за рахунок видатків, що здійснюються з Державного бюджету
України, вирішено фінансувати загальноосвітні навчальні заклади державної
форми власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України. Також надано право Кабінету Міністрів України здійснювати
розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенцій, передбачених ст. 1032–
1035 цього Кодексу, між місцевими бюджетами, що обумовлено, як
зазначено в супровідних до проекту документах, «відсутністю механізму
додаткового розподілу і перерозподілу такої субвенції». Законом також
уточнюються положення щодо фінансування у 2015 р. нових державних
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органів, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України, а також вносяться правки технічного характеру.
Закон ухвалено з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2209 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”».
Закон, підготовлений Кабінетом Міністрів України «з метою
забезпечення виконання абзацу 2 п. 3 Прикінцевих положень Закону України
“Про Державний бюджет України на 2015 рік” за результатами
впровадження змін до законодавства, на основі яких сформовано Державний
бюджет України, та перемовин з міжнародними фінансовими організаціями»
та «базується на попередніх заходах, які мають бути включені до проекту
нового Меморандуму про економічну і фінансову політику між Україною та
Міжнародним валютним фондом, враховуючи поточний розвиток економіки,
результати впровадження урядових реформ».
Закон ухвалено з урахуванням пропозицій.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2147 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів.
Законопроектом (реєстр. № 2259) передбачається підвищити рівень
захисту прав інвесторів шляхом:
– запровадження похідного позову (право міноритарного акціонера
подати позов в інтересах товариства про відшкодування збитків);
– упровадження відповідальності посадових осіб господарських
товариств у випадку завдання шкоди товариству їхніми неправомірними
діями;
– встановлення порядку визнання правочину, вчиненого посадовою
особою, недійсним і повернення прибутку, отриманого за результатами
такого правочину;
– надання права позивачу на отримання відшкодування від товариства
своїх витрат у зв’язку із судовим розглядом справи за позовом до посадової
особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків – у межах
фактично одержаних товариством сум;
– створення умов для переходу квазіпублічних акціонерних товариств у
приватну форму;
– введення інституту «незалежних директорів», які будуть представляти
інтереси міноритарних акціонерів у публічних акціонерних товариствах;
– встановлення детального регулювання угод із заінтересованістю, яке
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буде враховувати інтереси всіх акціонерів (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового
стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Документом (реєстр. № 2214) пропонується внести зміни до законів:
– «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» (щодо вимог НАК «Нафтогаз України» та її дочірнього
газопостачального підприємства в процедурі банкрутства та участі компанії в
процедурі узгодження арбітражного керуючого на підприємствахборжниках);
– «Про виконавче провадження» (щодо вдосконалення процедури
стягнення заборгованості);
– «Про теплопостачання» (щодо вдосконалення механізму розрахунків у
секторі централізованого теплопостачання та встановлення принципу
забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання
під час припинення газопостачання в разі порушення ними умов укладених
договорів та діючого законодавства в частині розрахунків і перевищення
виділених лімітів природного газу);
– «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу» (щодо зупинення з 1 липня
2015 р. дії мораторію на виконавче провадження та примусове стягнення
відносно заборгованості підприємств ПЕК);
– «Про засади функціонування ринку природного газу» (щодо
особливостей укладення договорів на постачання природного газу та його
постачання споживачам, що мають заборгованість за спожитий природний
газ та/або щодо яких порушено справу про банкрутство, забезпечення такими
споживачами виконання своїх договірних зобов’язань, а також встановлення
можливості відчуження прав вимоги щодо заборгованості споживачів за
поставлений природний газ на користь третіх осіб шляхом проведення
аукціону)
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому проект
закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
пенсійного забезпечення.
Члени комітету на засіданні 2 березня розглянули пропозиції до
законопроекту (реєстр. № 2212), подані членами парламентської коаліції.
Голова комітету Л. Денісова зазначила, що норма щодо обмеження у
85 % виплати пенсії працюючим пенсіонерам і скасування пенсій
працюючим пенсіонерам – народним депутатам, суддям, прокурорам,
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державним службовцям діятиме з 1 квітня 2015 р. до 1 січня 2016 р.
Вона повідомила, що із законопроекту вилучена норма щодо
«замороження» показника середньої заробітної плати по Україні за три
календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на
рівні показника за 2012, 2013, 2014 р., для всіх пенсій, які будуть
призначатися в наступних роках.
«Обмеження у виплаті пенсій не застосовуватимуться до інвалідів І–ІІ
категорії, інвалідів війни, учасників бойових дій, сімей загиблих незалежно
від займаних посад», – наголосила Л. Денісова.
За словами голови комітету, якщо людина звільняється, то їй
повертатиметься в повному обсязі пенсія, яка була нарахована.
Із законопроекту пропонується вилучити норму, яка встановлювала
вимогу щодо постійної роботи в сільськогосподарському виробництві для
жінок, які виховали п’ятеро і більше дітей і виходять на пенсію незалежно
від віку й трудового стажу.
Комітет пропонує збільшити мінімальну межу для обмеження виплати
пенсії працюючим пенсіонерам до суми в півтора прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність. Тобто пропонується в період роботи
пенсіонера виплачувати пенсію у розмірі 85 %, але не менше 1423,5 гривень.
Члени комітету врахували правку Комітету з питань національної
безпеки і оборони щодо обмеження виплати пенсій окремим категоріям.
Зокрема, пенсії не обмежуватимуться військовослужбовцям, особам
рядового, начальницького складу, працівникам Міністерства оборони
України, Головного управління розвідки МОУ, Міністерства внутрішніх
справ, апарату Ради національної безпеки та оборони України, Державної
спеціальної служби транспорту, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби України, Управління
державної охорони України, Державної пенітенціарної служби України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації, Національної гвардії України та
органів військової прокуратури до завершення антитерористичної операції.
Комітет рекомендуватиме уряду до 1 травня розробити окремий
законопроект щодо скасування спеціальних формул для нарахування пенсій
окремим категоріям громадян з метою запровадження єдиного принципу
нарахування пенсій. Комітет вважає, що з урахуванням правок і пропозицій
законопроект може бути прийнятий у цілому (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення».
Законодавчим актом внесено зміни до порядку призначення пенсій за
віком на пільгових умовах і за вислугу років, а також виплати пенсій
працюючим пенсіонерам.
Законом, зокрема, встановлено:
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– поступове підвищення пенсійного віку на п’ять років для жінок, яким
призначаються пенсії за віком на пільгових умовах і пенсії за вислугу років;
– збільшення страхового стажу, необхідного для призначення таких
пенсій і для чоловіків, і для жінок, на п’ять років. Крім того, для окремих
категорій на п’ять років збільшуються вимоги щодо необхідного стажу
вислуги років;
– провести перерахунок пенсій у разі збільшення прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від факту роботи
пенсіонера. Відповідно до запропонованих змін необхідно буде провести
перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 грудня 2015 р.;
– обмежити виплату пенсії працюючим пенсіонерам. У період роботи
пенсіонера виплачуватиметься пенсія в розмірі 85 %, але не менше за розмір
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Норма діятиме
з 1 квітня 2015 р. до 1 січня 2016 р.;
– Законом не обмежено пенсії для працюючих чорнобильців,
працівників металургійної і хімічної промисловості, державних органів,
органів місцевого самоврядування тощо, які є: інвалідами I та II групи;
інвалідами війни III групи; учасниками бойових бій, у тому числі учасниками
АТО; членами сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій.
Законом обмежено пенсії працюючим суддям, як і державним
службовцям. Зокрема, встановлено, що максимальний розмір пенсії для
суддів становить 10 мінімальних пенсій за віком.
Законом встановлено, що в період роботи на інших посадах пенсії,
призначені відповідно до цих законів (крім військовослужбовців),
виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше розміру
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність. Порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового
утримання) працюючим пенсіонерам поширюватиметься на пенсіонерів
незалежно від часу призначення пенсії.
При цьому обмеження щодо виплати пенсій не застосовується на
особливий період до осіб, які займають посади державних службовців у
Міністерстві оборони України, Збройних силах України, інших військових
формуваннях і правоохоронних органах та безпосередньо виконують функції
із забезпечення обороноздатності держави та пенсії яким призначено
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб».
Закон прийнято з урахуванням пропозицій.
Законодавчий акт набере чинності 1 квітня 2015 р.
Законопроект зареєстровано за № 2212 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статей 165 і 252 Податкового кодексу України».
Законодавчим актом звільнено від оподаткування податком на доходи
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фізичних осіб благодійні організації (їхні філії, представництва) за
встановленим Кабінетом Міністрів України переліком, які матимуть право
надавати благодійну допомогу без оподаткування в будь-якому розмірі
громадянам, які мешкають (мешкали) на території проведення
антитерористичної операції, а також в АР Крим, та/або вимушено покинули
місце проживання населених пунктів, де проводиться (проводилася)
антитерористична операція, і територію АР Крим, та які взяті на облік у
органах соціального захисту населення України.
Законом також збільшено ставку рентної плати з 20 до 70 % на
природний газ, що передається для потреб населення.
Разом з тим при видобуванні газу з нововведених свердловин (після 1
серпня 2014 р.) та зареєстрованих у Державному реєстрі нафтових і газових
свердловин протягом двох років з дати внесення таких свердловин до
Реєстру буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт у розмірі 0,55 від
запропонованої ставки ренти. У цьому разі ставка становитиме 38 %, замість
70 %.
Закон прийнято з урахуванням зауважень і пропозицій.
Законопроект зареєстровано за № 2213 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо посадових осіб контролюючих
органів)».
Законодавчим актом передбачено припинення виплати пенсій
посадовим особам контролюючих органів у період їхньої роботи в цих
органах, а також скасовано виплату одноразової допомоги (за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України з подальшим стягненням цієї суми з
винних осіб) сім’ям у разі загибелі посадової особи контролюючого органу, а
також самим посадовим особам у разі заподіяння їм під час виконання
службових обов’язків тяжких, легких чи середньої тяжкості тілесних
ушкоджень.
Відповідні зміни передбачається внести до ст. 344 і 346 Податкового
кодексу України.
Законопроект зареєстровано за № 2210 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Митного кодексу України (щодо посадових осіб органів доходів і зборів)».
Законодавчим актом передбачено припинення виплати пенсій
посадовим особам органів доходів і зборів у період їхньої роботи в цих
органах, а також скасовано виплату одноразової допомоги (за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України з подальшим стягненням цієї суми з
винних осіб) сім’ям у разі загибелі посадової особи вказаного органу, а також
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самим посадовим особам у разі заподіяння їм під час виконання службових
обов’язків тяжких, легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень (зміни
до ст. 590 цього Кодексу).
Відповідні зміни внесено до ст. 588 і 590 Митного кодексу України.
Законопроект зареєстровано за № 2211 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
розділу VIІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування” (щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці)».
Законодавчим актом з метою стимулювання легалізації доходів
платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування зменшено навантаження на фонд оплати праці шляхом
запровадження коефіцієнту 0,4 до розміру єдиного внеску у 2015 р. та
коефіцієнт 0,6 до розміру єдиного внеску у 2016 р. за умови:
а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану
особу у звітному місяці збільшилася на 20 і більше відсотків порівняно із
середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 р. у
розрахунку на одну застраховану особу;
б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану
особу у звітному місяці становитиме не менше середньомісячного платежу
на одну застраховану особу платника за 2014 р.;
в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці не перевищує 200 %
середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 р. Ця умова
не застосовується до фізичних осіб, які забезпечують себе роботою
самостійно, і фізичних осіб, які використовують працю інших осіб на умовах
трудового договору (контракту).
Законом також визнано таким, що втратив чинність, п. 3 розд. ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до
деяких
законодавчих
актів
України
щодо
реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації
фонду оплати праці».
Законопроект зареєстровано за № 1863 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із
банком осіб».
Законодавчим актом внесено до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу зміни, якими істотно посилено
відповідальність пов’язаних з банком осіб.
Законом посилено адміністративну відповідальність керівників банків,
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кінцевих бенефіціарних власників банків або інших осіб, які відповідно до
Закону можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, за
порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у тому
числі подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема щодо якості
активів, проведення операцій з пов’язаними з банком особами, суті операцій,
або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи
інших кредиторів банку.
Законом також запроваджено адміністративну відповідальність
зазначених осіб за дії, які призвели до віднесення банку до категорії
проблемних, і кримінальну відповідальність керівника банку, кінцевого
бенефіціарного власника банку, іншого власника істотної участі в банку за
вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії
неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі
або кредитору.
Документом також внесено до законів «Про банки і банківську
діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зміни, якими
посилено нагляд у банківській сфері, зокрема:
– доповнено перелік документів, що подаються для погодження статуту
юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність;
– уточнено повноваження ради банку щодо затвердження порядку
здійснення операцій з пов’язаними з банком особами;
– встановлено заборону банкам надавати кредити для придбання акцій
інших банків та опосередковано здійснювати кредитні операції з пов’язаними
з банком особами;
– розширено перелік пов’язаних з банком осіб;
– встановлено для банків обов’язок надати Національному банку
України відомості про пов’язаних з банком осіб і повідомляти регулятора про
всі зміни в інформації про пов’язаних з банком осіб;
– надано Національному банку України право при здійсненні
банківського нагляду визначати фізичних та юридичних осіб такими, що є
пов’язаними з банком особами, за наявності ознак, визначених у нормативноправових актах Національного банку України, та з урахуванням, зокрема,
характеру взаємовідносин, операцій та зв’язків з банком (з повідомленням
про таке рішення не пізніше наступного робочого дня відповідному банку);
– розширено перелік умов, за якими угоди, укладені банком з
пов’язаними з банком особами, визнаються недійсними;
– встановлено майнову відповідальність пов’язаних з банком осіб за
збитки, завдані з їхньої вини банку;
– істотно збільшено розмір штрафу, що може бути застосований до
керівника банку;
– розширено критерії, за якими Національний банк України зобов’язаний
прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемного;
– уточнено порядок розкриття Національним банком України
інформації, що містить банківську таємницю;
– закріплено примусове виконання державною виконавчою службою
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рішень Національного банку України про застосування до банку, філії
іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу;
– уточнено права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звертатися
до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до завдання
банку з її вини шкоди, та пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій
або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, з
вимогою про відшкодування шкоди, завданої банку.
Закон прийнято з урахуванням внесених пропозицій.
Законопроект зареєстровано за № 2085 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності».
Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів
господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок
їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за
порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської
діяльності.
Зокрема, згідно із законом, формування та реалізацію державної
політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку
здійснюють: Кабінет Міністрів України – шляхом прийняття нормативноправових актів у сфері ліцензування; спеціально уповноважений орган з
питань ліцензування; органи ліцензування.
Закон ухвалено з урахуванням поправок.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0934 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям” (щодо соціального захисту дітей)».
Законодавчим актом з 1 квітня 2015 р. підвищено розмір державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на кожну дитину, яка входить
до складу малозабезпечених сімей віком до 13 та від 13 до 18 років, у розмірі
250 грн і 500 грн відповідно.
Законопроект зареєстровано за № 2263 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Верховна Рада проголосувала за заслуховування в п’ятницю звіту
Нацбанку та Кабінету Міністрів щодо соціально-економічної ситуації в
Україні.
Рішення про це депутати прийняли в понеділок після того, як депутати
24

фракції Радикальної партії О. Ляшка заблокували трибуну ВР. «За»
проголосувало 292 народні депутати.
«Ми говорили з урядом про те, щоб у п’ятницю розглянути питання
фінансово-економічного блоку Нацбанку і прийняти рекомендації щодо
кадрових рішень, які можуть бути розглянуті», – зазначив В. Гройсман. Після
чого попросив депутатів підтримати його доручення про заслуховування
звіту Кабінету Міністрів України та Національного банку України в
п’ятницю, 6 березня (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. –
2.03).
***
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення
змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у
формі відкритих даних.
Законопроектом (реєстр. № 2171) пропонується передбачити створення
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері електронного урядування, єдиного державного веб-порталу відкритих
даних; встановити, що оприлюднена на такому веб-порталі інформація є
публічною інформацією у формі відкритих даних і є дозволеною для її
наступного вільного використання та поширення. Шляхом внесення змін до
ряду законів України пропонується оприлюднювати на згаданому єдиному
державному веб-порталі інформацію Єдиного державного реєстру
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, Державного реєстру
телерадіоорганізацій України, основні відомості Реєстру громадських
об’єднань; матеріали генеральних планів населених пунктів, детальних
планів території.
Члени комітету також підтримали законопроект про внесення змін до ст.
28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні
показники у формі відкритих даних (реєстр. № 2172), який розроблено з
метою забезпечення реалізації права особи на доступ до інформації про
бюджет, забезпечення прозорості в діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування шляхом запровадження механізму
оприлюднення бюджетних запитів, квартальної та річної звітності про
виконання Державного бюджету України, паспортів бюджетних програм і
звітів про виконання паспортів бюджетних програм тощо у формі відкритих
даних.
Під час розгляду законопроектів члени комітету взяли до уваги, що
документи внесено Президентом України та визначено главою держави як
невідкладні.
Члени комітету також ухвалили рішення рекомендувати керівництву
Національного банку України привести прийняті ним підзаконні нормативноправові акти та рішення, які регулюють питання оприлюднення інформації
про надані банкам України кредити, у відповідність до вимог Закону України
«Про доступ до публічної інформації» (Офіційний портал Верховної Ради
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України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи звернувся до Кабінету
Міністрів України з питань унормування документів у сфері поводження
з небезпечними відходами.
Питання було розглянуто під час засідання підкомітету з питань
державної політики у сфері поводження з відходами. Членами підкомітету
одноголосно схвалено рішення щодо необхідності приведення у
відповідність до вимог законодавства України та європейських правил
(враховуючи вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), підзаконних
актів, які регулюють питання отримання ліцензій у сфері поводження з
небезпечними відходами.
Як зазначали учасники засідання, сьогодні «спостерігається нормативна
неврегульованість у сфері поводження з небезпечними відходами. Унаслідок
відсутності норм, які б установлювали чіткі вимоги щодо наявності
необхідних інструментів для здійснення діяльності при збиранні, зберіганні,
перевезенні, розміщенні, утилізації, видаленні та знешкодженні небезпечних
відходів, складається загрозлива для довкілля та здоров’я людей ситуація.
Небезпечні відходи незаконно розміщуються на полігонах твердих
побутових відходів або просто в лісосмугах. Існуючі вимоги до ліцензування
цього виду господарської діяльності та ліцензійні умови не відповідають тим
відносинам, які склались у суспільстві».
Наголошувалося також, що у зверненнях, які надходять до комітету,
ідеться, зокрема, про те, що порушниками, у більшості випадків, є такі
підприємства, які взагалі не мають реальних потужностей для зберігання,
збирання, оброблення, утилізації, видалення та знешкодження небезпечних
відходів або використовують фіктивні договори оренди таких потужностей.
Причинами цього, на думку членів комітету, є недосконалість процедури
ліцензування діяльності з поводження з небезпечними відходами, а також і
відсутність належного державного контролю в цій сфері.
За наслідками розгляду голова комітету М. Томенко підписав звернення
до голови уряду А. Яценюка з проханням надати відповідні доручення
центральним органам виконавчої влади терміново підготувати та погодити
відповідні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2001 р.
№ 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензій для окремого виду господарської діяльності» та Наказу
Мінприроди від 04.11.2011 р. № 433 «Про затвердження ліцензійних умов
провадження господарської діяльності і здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами» з метою приведення їх у
відповідність до законів України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» та «Про відходи» в частині забезпечення
ліцензіатами додержання ліцензійних умов у сфері поводження з
небезпечними відходами і встановлення вимог до підтвердження
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матеріально-технічної бази заявників (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
У Комітеті з питань промислової політики та підприємництва
відбулося публічне обговорення «Україна на порозі масштабної
енергомодернізації».
Обговорення було присвячене законопроектам за реєстр. № 1313 «Про
запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та
законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення
масштабної енергомодернізації» та № 1409 «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо запровадження нових інвестиційних
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації)»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 2.03).
***
У Комітеті з питань національної безпеки і оборони створено робочу
групу з питань вивчення подій у районі м. Дебальцеве в період з 15 січня по
19 лютого 2015 р. та ситуації, що склалася в районі проведення АТО на
Сході України.
Члени комітету за результатами заслуховування інформації ухвалили
рішення у зв’язку з відведенням військових підрозділів від м. Дебальцеве та
визначення нової лінії оборони біля м. Артемівськ звернутися до Президента
України, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, начальника
Генерального штабу Збройних сил України, міністра оборони, командувача
Сухопутних військ Збройних сил України, голови Донецької обласної
державної адміністрації стосовно необхідності термінового вжиття заходів
щодо інженерного обладнання нової лінії оборони та будівництва на ній
відповідних фортифікаційних споруд (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 27.02).
***
Народний депутат України С. Семенченко зареєстрував у Верховній
Раді України законопроект № 2251 від 26.02.2015 р. «Про внесення змін до
Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”» щодо
спеціального збору за відстрочку призову на військову службу під час
часткової мобілізації. Про це повідомляє прес-служба політсили
«Самопоміч», передає УНН.
«Цей закон покликаний запровадити нову підставу відстрочки від
мобілізації – сплата спеціального збору за відстрочку призову на військову
службу під час мобілізації. Скориставшись такою підставою відстрочки,
особи, які не принесли б значної користі в бою, зможуть легально (без
використання нині діючих корупційних схем) сплатити визначену за
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формулою суму і бути звільнені від мобілізації», – ідеться в повідомленні.
Як зазначено в повідомленні, кошти, акумульовані зі спеціального збору,
зможуть бути використані виключно на допомогу військовослужбовцям і
їхнім сім’ям, на закупівлю, ремонт, модернізацію військової техніки тощо.
«У законопроекті наголошується, що він покликаний покращити
фінансування військових формувань України та підвищити ступінь
моральної готовності до участі у бойових діях особового складу військових
формувань», – зазначається в повідомленні.
У повідомленні також зазначається, що «реалізація закону приведе до
збільшення дохідної частини державного бюджету. Дохід від реалізації цього
закону
може
становити
1
364
769
600
грн»
(УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1443092-s-semenchenko-proponuye-vnestizmini-do-zakonu-ukrayini-pro-mobilizatsiynu-pidgotovku-ta-mobilizatsiyu).
–
2015. – 28.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Відбулася телефонна розмова в «нормандському форматі».
Співрозмовники підтримали українську пропозицію розмістити
спостерігачів ОБСЄ на всіх точках порушення режиму припинення вогню,
зокрема розпочати з 10 населених пунктів: Щастя, Попасна, Станиця
Луганська, Кримське, Авдіївка, Волноваха, Гранітне, Луганське, Широкіне,
район Донецького аеропорту.
Сторони наголосили на необхідності забезпечення безпеки та належного
режиму роботи інспекторів ОБСЄ, включно з безперешкодними перевірками
в місцях дислокації відведеної техніки.
Співрозмовники також домовилися про необхідність публікації
щоденного звіту ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню, який
направлятиметься всім МЗС країн «нормандського формату».
П. Порошенко, А. Меркель і Ф. Олланд учергове звернулися до
В. Путіна негайно звільнити українку Н. Савченко. Президент України також
наголосив на необхідності звільнення всіх заручників, які незаконно
утримуються на території Донецької, Луганської областей і в Росії.
Серед інших питань співрозмовники обговорили проблему доставки
української та міжнародної гуманітарної допомоги на Донбас та участі в її
розподіленні Міжнародного комітету Червого Хреста, а також енергетичні
питання.
Співрозмовники домовилися про проведення у п’ятницю консультації на
рівні заступників міністрів закордонних справ, де також обговорюватиметься
питання миротворців (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 2.03).
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***
Канцлер Германии А. Меркель пригласила лидеров «нормандской
четверки» для проведения переговоров по урегулированию ситуации на
Донбассе в Берлин 6 марта. Об этом она заявила во время телефонного
разговора с главами Украины, Франции и РФ П. Порошенко, Ф. Олландом и
В. Путиным в ночь на вторник, 3 марта.
Напомним, члены трехсторонней контактной группы (Л. Кучма,
Х. Тальявини, М. Зурабов) в понедельник провели рабочую встречу, на
которой обсудили прекращение огня и отвод тяжелых видов вооружения на
Востоке
Украины
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3486166-merkel-zovet-normandskuuichetverku-na-perehovory-v-berlyn). – 2015. – 3.03).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністром
закордонних справ Республіки Польща Ґ. Схетиною та міністром
закордонних справ Данії М. Лідеґаардом, які перебували з одноденним
візитом у Києві.
Сторони обговорили питання мирного врегулювання ситуації на
Донбасі, упровадження реформ в Україні, питання енергетичної безпеки в
Європі, а також саміт Східного партнерства в Ризі, який відбудеться в травні
цього року.
Президент поінформував міністрів про стан виконання мінських
домовленостей у частині пунктів про припинення вогню і відведення важкої
техніки та артилерії, які неухильно виконуються українською стороною, і
наголосив на необхідності виконання усіх пунктів мінських домовленостей,
включно з негайним і безумовним звільненням усіх заручників.
Президент наголосив на необхідності негайного звільнення з російської
в’язниці української льотчиці Н. Савченко. «Вона продовжує голодувати, і у
неї дуже важкий стан здоров’я. Вони тримають її без будь-яких
звинувачень», – сказав П. Порошенко.
Президент наголосив на тому, що звільнення Н. Савченко є
зобов’язанням відповідно до мінських домовленостей. Крім того, Н.
Савченко є депутатом українського парламенту та членом делегації в
Парламентській асамблеї Ради Європи, а отже, користується дипломатичним
імунітетом.
Також глава держави закликав збільшити кількість спостерігачів від
ОБЄС і дати можливість їм здійснювати контроль за українсько-російським
кордоном.
Президент поінформував про поступ у реформах – судовій,
антикорупційній, дерегуляції, а також у галузі державних закупівель.
У свою чергу глава МЗС Польщі Ґ. Схетина зазначив, що метою візиту є
продемонструвати підтримку та бажання допомогти як з боку ЄС, так і з боку
Польщі. Він наголосив на важливості для розбудови співпраці саміту в Ризі,
який відбудеться в травні цього року.
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Ґ. Схетина також заявив про важливість продовження втілення реформ в
Україні, особливо антикорупційної реформи, децентралізації влади. «Ми
намагаємось вибудувати сприятливу атмосферу навколо України. Ми
продовжуємо підтримку України на її європейському шляху», – сказав
польський міністр.
Міністр закордонних справ Данії М. Лідеґаард зазначив, що Польща й
Данія сьогодні разом в Україні, оскільки вважають себе одними з найбільших
її друзів у ЄС. «Ми єдині в нашій політиці щодо підтримки України», –
заявив він.
За словами міністра, метою спільного візиту голів МЗС Данії та Польщі
є вираження солідарності з українським народом. «Ми досі стоїмо з вами
пліч-о-пліч і визнаємо, що Росія не докладає достатньо зусиль для
деескалації. Ми пильно стежимо за ситуацією», – наголосив М. Лідеґаард.
Міністр закордонних справ Данії підкреслив, що данські інвестори
зацікавлені в співпраці з Україною та чекають на успіх реформ (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 2.03).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом.
П. Порошенко та Д. Байден домовилися про подальшу координацію
спільних зусиль довкола Донбасу.
Співрозмовники підкреслили, що весь світ сьогодні має бути солідарним
з Україною не лише в питанні територіальної цілісності, а й Н. Савченко,
стан якої критичний.
Співрозмовники висловили занепокоєння через убивство російського
опозиціонера
Б.
Нємцова
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 28.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову із
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обговорили стан виконання мінських домовленостей
для досягнення мирного врегулювання на Донбасі. Президент України
повідомив, що українська сторона виконує мінські домовленості. Натомість
бойовики не дотримуються режиму припинення вогню.
Співрозмовники погодилися, що ЄС у питанні подальшої політики щодо
Росії має приділити належну увагу ситуації із виконанням усіма сторонами
мінських домовленостей.
Президент України підкреслив важливість координації зусиль задля
розміщення миротворчого контингенту в Україні та наголосив, що Україна
зацікавлена, щоб такий контингент був сформований як місія Європейського
Союзу.
П. Порошенко та А. Меркель також обговорили економічну ситуацію в
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Україні та можливість додаткових заходів для її стабілізації. А. Меркель
запевнила в подальшій підтримці України в питанні надання фінансування за
новою розширеною програмою з боку МВФ. Співрозмовники домовилися
підтримувати предметний діалог на рівні урядів двох країн, зокрема між
міністерствами фінансів (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 27.02).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з верховним архієпископом
Української греко-католицької церкви С. Шевчуком.
Співрозмовники обговорили провідну роль, яку відіграє церква в такі
переломні моменти існування нації, який нині переживає Україна,
наголосили на важливості духовної складової для укріплення держави та
досягнення перемоги.
Глава держави висловив подяку за активну патріотичну позицію, яку
займає особисто верховний архієпископ Святослав і предстоятелі та
священники Української греко-католицької церкви щодо підтримки
державності й духовності в країні. «Великої поваги і вдячності заслуговує
Ваша позиція щодо агресії Росії, щодо молитов за Українську державу, за
воїнство, за вояків, які захищають найцінніше, що ми маємо, – нашу волю,
державу, майбутнє», – наголосив Президент.
У свою чергу верховний архієпископ Святослав, звертаючись до
Президента, зазначив: «Церква і в Україні, і поза її межами розуміє
складність тієї місії, яку на Ваші плечі поклав Господь Бог. І ми не тільки за
Вас молимося, підтримуємо, ми активно намагаємось працювати на різних
рівнях. Сьогодні перед нами стоїть одна задача – ми маємо захистити
державу.
Ми намагаємось на різних рівнях, у різний спосіб задіяти всі наші
духовні сили, наші можливості як церковної структури і як церкви
глобального масштабу, щоб підтримати нашу державу і послужити людям»,
– сказав блаженніший С. Шевчук.
Глава УГКЦ поінформував, що під час свого нещодавнього візиту до
Святого престолу просив Папу Римського ініціювати благодійну допомогу
Україні на міжнародному рівні (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 1.03).
***
Глава держави затвердив зміни щодо звільнення від оподаткування
продукції оборонного призначення.
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 168-VIII
від 10 лютого 2015 р. «Про внесення змін до пункту 2 Закону України “Про
внесення змін до Податкового Кодексу України щодо звільнення від
оподаткування продукції оборонного призначення”».
Документом вводиться передумова кваліфікації «країни походження»
військової продукції, що усуває потенційну можливість постачання
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зазначеної продукції з країни, яка визнана державою-окупантом чи
державою-агресором стосовно України, чи з окупованої території України,
визначеної такої згідно із законодавством.
Водночас усуваються нормативні перешкоди для реального
безподаткового ввезення продукції оборонного призначення на територію
Української держави шляхом зняття обмежень, які діяли в попередній
редакції законів від 2 вересня 2014 р. № 1657-VII та № 1658-VII відповідно
«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення ввезення
продукції оборонного призначення» та «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо звільнення від оподаткування продукції оборонного
призначення», які фактично приводили до оподаткування податком на
додану вартість зазначеної продукції виробництва США, Канади, Бразилії,
Китаю, Індії, більшості європейських держав.
Таким чином, з одного боку, Законом вирішується питання
безподаткового ввезення продукції оборонного призначення, у тому числі
для потреб антитерористичної операції, на територію України та підвищення
її обороноздатності; з іншого – унеможливлюється фінансування військовопромислового комплексу держави-окупанта (агресора) (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
1.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про засади
державної регіональної політики».
Закон № 156-VIII, прийнятий Верховною Радою 5 лютого, визначає
основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та
організаційні засади державної регіональної політики як складової частини
внутрішньої політики України.
Закон створює законодавчу основу для реалізації нової державної
регіональної політики, яка повинна охоплювати значно більше коло питань,
ніж просто підтримка регіонального розвитку. Зокрема, документ містить
визначення мети, принципів і пріоритетів державної регіональної політики,
державної стратегії регіонального розвитку, повноваження суб’єктів
державної регіональної політики, визначає засади фінансового забезпечення
та моніторингу реалізації державної регіональної політики.
Визначення рамок регіонального розвитку шляхом прийняття закону про
засади державної регіональної політики передбачено Порядком денним
асоціації Україна – ЄС (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 1.03).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Вінницької
області представив активу області нового голову обласної державної
адміністрації В. Коровія. Глава держави назвав головними завданнями
для вінницької влади забезпечення обороноздатності, проведення реформ,
32

протидію будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію.
На зустрічі з керівництвом і депутатським корпусом Вінницької області
Президент вручив посвідчення новому очільнику області. Глава держави
відзначив, що в області всі знають В. Коровія. Президент подякував ексгубернаторові А. Олійнику за роботу на керівній посаді. «Вінничина сьогодні
демонструє дуже відповідальне ставлення до державницьких завдань, які
стоять перед місцевою владою», – сказав Президент.
Глава держави особливо відзначив високий рівень виконання завдань з
мобілізації в регіоні. «Перше, за що я хочу подякувати керівництву області, –
за те, що Вінниччина сьогодні займає одне з перших місць в Україні з
мобілізації. Це демонструє ставлення та патріотизм вінничан», – сказав
П. Порошенко.
Президент наголосив на необхідності побудови діалогу влади та
суспільства для забезпечення стабільної політичної ситуації в регіоні.
«Вінницька область, незважаючи на прикрий інцидент, який тут же
підхопили російські телеканали, знайшла в собі сили стабілізувати політичну
ситуацію. Це – моє перше завдання: діалог з суспільством і народом. Такий
діалог нам потрібен, як повітря», – сказав глава держави.
Президент також особливо відзначив той факт, що Вінницька область не
допустила спаду промислового виробництва. «Вінницька область
забезпечила стійке зростання сільського господарства, продемонструвавши,
що є справжньою житницею країни», – сказав П. Порошенко (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 28.02).
***
Президент України П. Порошенко наголошує на необхідності
збільшення кількості представників моніторингової місії ОБСЄ, які на
Донбасі здійснюють контроль за виконанням мінських домовленостей.
Під час спілкування з представниками ЗМІ у Вінниці глава держави
нагадав, що кількість спеціальної моніторингової місії ОБСЄ була збільшена
з 350 до 500 осіб. «Ми вважаємо, що це є недостатнім. Ми висловили
пропозицію щодо збільшення чисельності місії для того, щоб на кожному з
одинадцяти визначених пунктів було постійно розміщено спостерігачів
ОБСЄ для забезпечення моніторингу режиму перемир’я», – заявив
Президент. Президент наголосив на необхідності звільнення всіх заручників,
особливо Н. Савченко. «Сьогодні дві особи постійно на шпальтах світових
видань – Надія Савченко, яка вмирає в Москві, і Борис Нємцов, якого було
по-звірячому вбито», – сказав П. Порошенко.
Президент нагадав, що минулого четверга Україна розпочала відвід
важкої техніки та озброєння від лінії розмежування на Донбасі як перший
крок на виконання мінських домовленостей. При цьому П. Порошенко назвав
неприйнятними фейкові відводи важкої техніки, які демонструє протилежна
сторона. Президент пояснив, що для російського телебачення було зроблено
постановочні сцени нібито відводу техніки, колона техніки виїхала, але через
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деякий час повернулася, і представники місії ОБСЄ не були допущені до тих
місць.
Глава держави наголосив, що Україна у відводі техніки чітко
дотримується мінських домовленостей і вимагає від Росії та підтримуваних
нею терористів також виконувати їхні зобов’язання. Президент додав, що
домовленості мають виконуватися, а у випадку їх порушення винні особи
мають нести відповідальність.
Президент наголосив на тому, що військові будуть готові в будь-який
момент у стислі терміни повернути техніку на попередні рубежі, якщо буде
потреба дати відсіч ворогу. Однак, за його словами, Україна має використати
навіть найменший шанс перейти від фази військового конфлікту в площину
політичного врегулювання. Водночас, за словами глави держави, ворог не
лише дестабілізує ситуацію на Донбасі, а й намагається погіршити ситуацію
в інших регіонах.
Президент відзначив, що СБУ та правоохоронні органи виявляють
спроби розхитування ситуації всередині країни на кшталт теракту, що
відбувся в Харкові. П. Порошенко зазначив, що, згідно з оперативним
розслідуванням СБУ та ГПУ, теракт у Харкові 22 лютого був організований
представниками так званого «Оплоту», лідери якого переховуються в Росії, а
члени проходять підготовку на російських базах. «Тож ми з вами маємо бути
завжди пильними, розуміючи підступність і зухвалість нашого ворога», –
наголосив Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 28.02).
***
Президент П. Порошенко заявив, що влада здійснює рішучі кроки для
стабілізації курсу гривні. «Ми проводимо рішучі дії для того, щоб виділити
додаткові ресурси і курс повернувся на позначку 20–22 грн. Впевнений, що
ми не маємо допустити паніки ні біля обмінних пунктів, ні в крамницях, –
зазначив Президент, спілкуючись у Вінниці з представниками ЗМІ. –
Національний банк і Кабінет Міністрів як органи влади, від яких залежить
економічна і курсова політика, узгодили спільний план стабілізації курсу».
За словами Президента, напередодні відбулася нарада з депутатами та
членами уряду, на якій було напрацьовано ряд рішень, які будуть направлені
на розгляд Верховної Ради. «Першим позитивним сигналом для ринку має
стати позитивне голосування Верховної Ради за закони, які відкриють шлях
для рішення МВФ на підтримку України», – зазначив Президент. Глава
держави висловив упевненість у тому, що МВФ прийме позитивне рішення
щодо розширення фінансування України і перший транш надійде в Україну
до кінця березня. Ці гроші дадуть змогу поповнити резерви Національного
банку та поступово стабілізувати курс гривні, відкрити шлях міжнародним
кредитам, які дадуть поштовх зростанню економіки (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
28.02).
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***
«Урядовий пакет реформ дасть змогу стабілізувати ситуацію та
поступово вийти на економічне зростання в 2016 р.», – наголосив
А. Яценюк.
«Ухвалення урядового пакета реформ дозволить Україні отримати
допомогу на погашення зовнішніх заборгованостей, поповнення
золотовалютних резервів та отримати 3,5 млрд дол. прямих інвестицій в
економіку», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
Верховної Ради України в понеділок, 2 березня, під час розгляду
законопроектів, необхідних для проведення реформ та отримання допомоги
МВФ.
А. Яценюк висловив вдячність народним депутатам за спільну роботу,
яку вони протягом останніх двох тижнів проводили з урядом України «з
метою ухвалення наступного пакету складних, але правильних економічних
реформ в країні».
Він зазначив, що ці реформи потрібні не для Міжнародного валютного
фонду, а для України: «Для країни потрібні зміни, які дадуть можливість
стабілізувати економічну та фінансову ситуацію в державі, дадуть
можливість далі фінансувати українське військо і проводити ті витрати, в
тому числі й соціальні, щоби забезпечити хоча б мінімальні життєві
стандарти для громадян України.
Під час роботи з фракціями коаліції низка питань, які були в наших
партнерів по коаліції, була знята. І дуже багато пропозицій від депутатів і
парламентських фракцій були сприйняті урядом».
Глава уряду повідомив, що напрацьовано загалом 17 законопроектів.
Ухвалення цих проектів законів, за словами глави уряду, є попередніми
умовами для того, щоб Україна отримала фінансову допомогу.
А. Яценюк нагадав, що минулого року уряд з парламентом уже ухвалили
ряд пакетів реформ: «Саме завдяки цьому в 2014 р. Україна отримала 9 млрд
дол. США. Водночас 14 млрд дол. ми виплатили зовнішнім кредиторам за
кредитами, які не ми брали. Але це дало можливість Україні не зайти в
дефолт і далі продовжувати роботу з нашими іноземними партнерами».
Він окремо зазначив, що зовнішній державний гарантований борг в
аналогічний період минулого року становив 72 млрд дол. США, а на сьогодні
уряд скоротив борги української держави майже на 4 млрд дол.
Новий пакет зовнішньої допомоги, підкреслив глава уряду, передбачає
фінансову допомогу протягом чотирьох років: «Це так звана програма
Extended Fund Facility (механізм розширеного кредитування. – Прим. ред.)
Міжнародного валютного фонду».
У цьому пакеті передбачені декілька траншів допомоги, і загальний її
обсяг становитиме 25 млрд дол. США: «17,5 млрд дол. з них – це
безпосередня фінансова допомога Міжнародного валютного фонду – кредити
за дуже низькою процентною ставкою та тривалі у використанні».
Додатково 7,5 млрд дол. – це фінансова допомога країн «великої сімки»
та ряду інших країн, які дадуть можливість стабілізувати фінансово35

економічну ситуацію в Україні.
А. Яценюк підкреслив, що кредити, які отримує Україна, «не йдуть на
споживання»: «Ми не можемо і не маємо права, і ніхто не дає кредити на те,
щоби збільшувати пенсії, зарплати, фінансувати армію. Це є відповідальність
уряду, відповідальність держави».
«Основні шляхи використання цього кредитного ресурсу – це, найперше,
погашення зовнішньої заборгованості, щоб Україна провела економічні й
структурні реформи та утримувала довіру серед інвесторів. Друга частина
цих коштів йде до золотовалютних резервів Національного банку України.
Поповнення золотовалютних резервів дає можливість стабілізувати
національну грошову одиницю, адже сьогодні основний виклик в українській
економіці – це падіння вартості національної грошової одиниці, що тягне за
собою інфляцію, збільшення цін. І це заходить в інфляційну спіраль, яка
повинна бути зупинена», – наголосив він.
Падіння національної грошової одиниці, наголосив глава уряду,
пов’язане як з військовими факторами, так і факторами повної недовіри до
економіки країни: «Люди йдуть до банків, знімають депозити і намагаються
за будь-яким курсом поміняти українську гривню на іноземну валюту. Наше
з вами завдання зараз – провести відповідні зміни, збільшити золотовалютні
резерви країни, поступово відновити довіру до Національного банку і до
банківської системи. І поступово стабілізовувати економічну ситуацію.
Ухвалення цього пакета законопроектів і прийняття рішення
Міжнародним валютним фондом дасть можливість нам отримувати не просто
кредити на погашення зовнішніх заборгованостей чи поповнення
золотовалютних резервів. Це дасть нам змогу розблокувати в поточному році
3,5 млрд дол. прямих інвестицій в економіку України».
Ці кошти, за словами А. Яценюка, надійдуть від Європейського банку
реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та інших
міжнародних фінансових інститутів і будуть спрямовані «на будівництво
доріг, модернізацію української газотранспортної системи, станцію аерації
«Бортничі»,
об’єкти
житлово-комунального
господарства,
на
енергоефективність в країні – заміну котлів, утеплення будинків – на те, що
дає можливість запустити реальну економіку».
«Ми зараз знаходимося в такій ситуації, що у нас немає простих і легких
рішень. Але ці рішення дадуть можливість у країні стабілізувати ситуацію і
поступово вийти на економічне зростання в 2016 р., – наголосив А. Яценюк.
– Усвідомлюємо, що низка цих законів мають складне сприйняття в
суспільстві. Але витримка і правильні кроки дадуть можливість нам
протягом року вийти на поступову як стабілізацію, так і економічне
зростання і збільшення як кількості робочих місць, так і заробітних плат. Ми
звертаємося до партнерів по коаліції оперативно і швидко прийняти
відповідні рішення».
А. Яценюк наголосив, що робиться все для того, «щоб зірвати програму
між Україною і Міжнародним валютним фондом»: «Наші вороги не сплять в
тому числі і в міжнародних фінансових інституціях. Не напряму, через
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посередників, але подаються сигнали, що начебто Україна не готова до такої
програми. Та що стосується наших західних партнерів – вони всі єдині. І
зараз усе залежить тільки від нашої політичної волі – далі брати на себе
відповідальність, проводити реформи і рухатись вперед, не зупиняючись.
Переконаний, що 11 березня, після ухвалення нами сьогодні рішень,
Рада директорів МВФ збереться і прийме позитивне для України рішення. Це
не кінець, це тільки початок поступового продовження реформ. Наш план
реформ, який був у 2014 р., виконаний повністю, і це підтверджено як
Міжнародним валютним фондом, так і всіма нашими іноземними
партнерами. Ми будемо поступати так само в 2015 р. для майбутнього нашої
країни» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
У понеділок, 2 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
міністрів закордонних справ Данії і Польщі М. Лідеґаард і Ґ. Схетину, які
перебувають з робочою поїздкою в Україні.
Глава уряду обговорив із представниками Польщі та Данії перебіг
імплементації реформ, а також питання підготовки до затвердження нової
масштабної програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом.
А. Яценюк наголосив на необхідності рішучої та злагодженої позиції
Європейського Союзу для протидії агресивній політиці Росії, яка становить
загрозу для безпеки всієї Європи.
Політична, фінансова та військова підтримка України – це ключові
фактори, які поруч з міжнародними санкціями здатні стримати російську
агресію проти України, наголосив Прем’єр-міністр України (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Уряд України схвалив меморандум про співпрацю з Міжнародним
валютним фондом. Президент України, Прем’єр-міністр України, голова
Національного банку України та міністр фінансів України підписали цей
меморандум. Про це в суботу, 28 лютого, на засіданні уряду України
повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Відповідний документ, зазначив він, буде офіційно оприлюднений
Міжнародним валютним фондом.
Глава уряду висловив вдячність Президенту України «за його дуже
сильну позицію, яка дала можливість нам спільно напрацювати ефективну
програму реформ, і за наші спільні перемовини з керівництвом
Міжнародного валютного фонду та міжнародними кредиторами».
А. Яценюк також висловив вдячність міністру фінансів України Н.
Яресько та всім членам уряду: «Ми зробили максимум у рамках нашої
співпраці з МВФ і в покроковому плані реформ у країні».
За словами глави уряду, меморандум – «це план змін, який моніториться
нашими західними партнерами».
«Протягом 2014 р. ми виконували два такі меморандуми, і попунктно
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кожна реформа, яка потребувалась для країни, була виконана. Саме тому
МВФ розширив програму з Україною на чотири роки, і саме тому нам зараз
вдалося домовитися з нашими західними партнерами про безпрецедентний
обсяг фінансової підтримки для країни, яка знаходиться в стані війни», –
наголосив А. Яценюк (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 28.02).
***
Уряд України встановив щомісячну доплату розміром 250 грн для
малозабезпечених сімей з дітьми до трьох років. Про це в суботу,
28 лютого, на засіданні уряду України повідомив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк.
Загальна кількість таких родин, за словами глави уряду, близько 70 тис.
А. Яценюк підкреслив, що соціальний захист громадян є ключовим
пріоритетом «через економічну ситуацію, яка безпосередньо прив’язана до
війни і до військових дій»: «Дуже хотілося б, щоб ми вже в цих змінах до
бюджету провели підвищення заробітних плат і пенсій. Але на даному етапі в
країні немає цього ресурсу, оскільки весь ресурс відправляється на оборону,
безпеку, армію, танки, зброю, на укріплення лінії безпеки, будівництво
державного кордону», – підкреслив він, наголосивши, що 90 млрд грн,
передбачені урядом в Державному бюджеті на оборону – 5,2 % від валового
внутрішнього продукту, – «це взагалі безпрецедентна сума за історію
країни».
«Далі все залежатиме від того, як буде розвиватися економічна ситуація,
яка безпосередньо залежить від війни. Зупинка війни і зупинка російської
військової агресії і далі поступові зміни, поступові реформи й фінансова
підтримка будуть нам давати додаткове повітря, щоби почати дихати країні і
щоби економіка давала додаткові доходи, які будемо також розподіляти на
соціальні потреби, – підкреслив він. – Коли ми побачимо, що наші
оптимістичні прогнози будуть справджуватися, уряд буде додатково
розглядати питання щодо фінансового та соціального забезпечення
малозахищених верств населення» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 28.02).
***
Уряд України пропонує додатково виділити 12,5 млрд грн на субсидії
для малозабезпечених громадян і розробив нову систему надання субсидій.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду
України в суботу, 28 лютого.
А. Яценюк підкреслив, що уряд пропонує у змінах до Державного
бюджету додатково виділити 12,5 млрд грн на фінансування субсидій для
малозабезпечених громадян. Загалом на фінансування субсидій буде
передбачено 24 млрд грн.
«Якщо треба буде більше, знайдемо більше. Тому що це ключова
функція держави – захищати малозабезпечених людей і давати можливість,
щоби кількість малозабезпечених зменшувалася. А це можна буде зробити,
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коли ми й надалі будемо рухатися по шляху змін, проведення реформ у країні
та отримання відповідної інвестиційної і фінансової допомоги», – наголосив
він.
Кабінет Міністрів, за словами глави уряду, також пропонує запровадити
нову систему надання субсидій малозабезпеченим громадянам. Глава уряду
зазначив, що за чинним законодавством у документах, необхідних для
отримання субсидії, є опитувальник із 90 запитань. За новою системою,
кількість запитань буде скорочена до 15: «Будуть на всі сім’ї розсилати одну
сторінку з заявою і з формою декларації, щоб люди могли їх швидко
заповнити і відправити назад у соціальні служби, і щоб соціальні служби
мали можливість їх опрацювати і тим, кому потрібно, призначити субсидію.
Ми змінили взагалі ідеологію. Вам нікуди не треба йти – ви повинні самі
заповнити дуже просту форму. У нас повинна бути довіра один до одного.
Людина заповнює дані і несе відповідальність за ці дані. Тому ми дуже
просимо всіх, щоб це був чесний та відвертий підхід. Той, хто повинен
отримати субсидії, їх швидко отримає. І ми з бюджету видамо гроші. Той,
хто не має права на субсидію, – щоб не забирав у інших це право.
Наша філософія – спрощена система, безконтактність, довіра одне до
одного».
Міністр соціальної політики України П. Розенко, який представив на
засіданні уряду проект нової системи надання субсидій, повідомив, що заяви
на отримання субсидій мають бути надіслані до громадян до 15 квітня
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 28.02).
***
Уряду вдалося переконати західних партнерів, що підвищення
пенсійного віку до 65 років не дасть економічного та соціального ефекту й
може бути використано Росією, щоб розкачувати ситуацію в Україні.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк в інтерв’ю
українським телеканалам у п’ятницю, 27 лютого.
Глава уряду зазначив, що під час переговорів з Міжнародним валютним
фондом однією з ключових вимог МВФ було підвищення пенсійного віку для
українських громадян до 65 років.
«Ми провели три місяці в розмовах. Нам вдалося переконати наших
західних партнерів, що на даному етапі підвищення пенсійного віку на п’ять
років не дасть ні економічного, ні соціального ефекту», – наголосив він.
Більше того, підкреслив А. Яценюк, це могло б бути політично
використано Росією, «яка тут буде за невеликі гроші влаштовувати кожен
день пікети під урядом, Верховною Радою та під Адміністрацією Президента,
щоб розкачувати ситуацію». «Росія тоді вже не буде проводити атаку на
Сході, їм не треба буде атакувати. У них задача – тут усе розколихати», –
наголосив він.
А. Яценюк наголосив на необхідності проведення жорстких реформ:
«Але я усвідомлюю, що в сьогоднішніх умовах, коли людям і так настільки
важко, – це вже означає перетиснути. Нам вдалося відійти від підвищення
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пенсійного віку до 65 років» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
27.02).
***
Для стабілізації курсу національної валюти та стабілізації економіки
загалом необхідне ухвалення в парламенті наступного етапу економічних
реформ, наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк в інтерв’ю
українським телеканалам у п’ятницю, 27 лютого.
Глава уряду підкреслив, що за стабільність національної грошової
одиниці несе відповідальність Національний банк: «Але в цілому за
економіку відповідають усі, у тому числі й члени парламенту».
Він наголосив, що для стабілізації курсу національної валюти та
стабілізації економіки загалом необхідне ухвалення в парламенті наступного
етапу економічних реформ – законопроектів щодо програми з Міжнародним
валютним фондом. Після цього, підкреслив він, буде прийнято рішення Ради
директорів МВФ, отримання першого траншу від МВФ, а також коштів від
Європейського банку і інвестиційних банків, і відбудеться «повернення
депозитів назад у банківську систему»: «Знову з’явиться ліквідність, знову
з’являться долари в банківській системі».
За словами А. Яценюка, після отримання коштів від МВФ «підуть так
звані інвестиційні гроші».
Він підкреслив, що уряд домігся надання для України в цьому році
пакета від Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського
інвестиційного банку та інших міжнародних фінансових інститутів розміром
3,5 млрд дол. США.
Ці кошти будуть спрямовані на модернізацію української ГТС, «а це –
українські труби, робочі місця, зменшення витрат при транспортуванні газу і
збільшення вартості української ГТС», на інфраструктурні проекти, освіту,
медицину, а також будівництво доріг: «Це так само робочі місця, зайнятість
українських компаній, які зможуть і працювати, і виплачувати заробітні
платні».
А. Яценюк нагадав, що в минулому році Україна отримала 9 млрд дол.
фінансової допомоги від МВФ і від країн «великої сімки», при цьому за
боргами виплатила 14 млрд дол. Прем’єр-міністр підкреслив, що сума боргів
держави перед іноземними кредиторами нині на 4 млрд дол. менша, ніж рік
тому, коли він обійняв посаду глави уряду. «Усі кошти, які були отримані, ми
були змушені віддати по кредитах, які не ми брали – 40 млрд дол. узяв
колишній режим. І ми змушені були виконувати свої зобов’язання і
зменшувати борги держави, – підкреслив А. Яценюк. – У цьому році через те,
що ми виконали всю програму реформ, яка є в розумінні світової
громадськості, США, Європейського Союзу, Міжнародного валютного
фонду, нам вдалося домовитися з МВФ про отримання наступного траншу і
розширення програми до чотирьох років».
Загальний обсяг нової програми з Міжнародним валютним фондом,
зазначив глава уряду, – 25 млрд дол. США: «17,5 млрд дол. дасть МВФ,
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7,5 млрд – США, Європейський Союз, країни “великої сімки” та інші
донори». Ці кошти, наголосив він, не виділяються на виплату пенсій, зарплат,
на військовий бюджет: «Гроші видаються Міжнародним валютним фондом і
кредиторами виключно на те, щоб Україна не попала в дефолт і виконувала
свої зовнішні зобов’язання».
Інша частина коштів, за його словами, спрямовується в золотовалютні
резерви Національного банку України: «Це ті резерви, які Національний банк
міг би використовувати для того, щоб стабілізувати національну грошову
одиницю.
Ми в парламенті проведемо наступний етап економічних реформ,
отримаємо стабілізаційну фінансову допомогу від наших міжнародних
кредиторів, не допустимо дефолту країни, поповнимо золотовалютні резерви
держави і будемо робити все, щоб до Національного банку і до банківської
системи відновилася довіра» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
27.02).
***
Украина отозвала своего посла из Москвы.
Украинский посол В. Ельченко в Москве отозван для консультаций,
остались работать только консулы, сообщил спикер МИД Украины
Е. Перебыйнис.
Ранее 24 февраля премьер В. Медведев сообщил, что Россия отозвала
своего посла из-за непонятной ситуации в Украине. По его словам,
легитимность целого ряда органов власти в Украине вызывает сомнения
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3485946-ukraynaotozvala-svoeho-posla-yz-moskvy). – 2015. – 2.03).
***
Генеральная прокуратура Украины подозревает 76 бывших крымских
депутатов в содействии оккупации полуострова Россией. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства. В частности, ГПУ подготовила
письменное уведомление о подозрении экс-чиновникам (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3485906-hpu-obiavyla-o-podozrenyy-vhosyzmene-76-krymskym-deputatam). – 2015. – 2.03).
***
Мінсоцполітики розробило спрощену процедуру оформлення субсидій.
Відповідні зміни презентував на засіданні уряду міністр соціальної політики
П. Розенко.
Представляючи відповідні зміни на засіданні уряду, міністр соціальної
політики П. Розенко наголосив, що реформування системи надання субсидій
– одна з ключових реформ у соціальній сфері. «За розрахунками експертів,
сьогодні налічується близько 2,5–3 млн бідних сімей, які не можуть
самостійно заплатити за житлово-комунальні послуги. Разом з тим система
субсидій зараз охоплює всього лише 1млн 100 тис. сімей. Інша категорія
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людей – або не платить, або вимушена економити на товарах першої
необхідності, щоб сплачувати рахунки в повному обсязі», – сказав він.
За його словами, така ситуація склалася через недовіру людей до
системи субсидій. «Це призводить до того, що лише третина сімей від тих,
хто має право, користуються системою субсидій. Ми хочемо цю ситуацію
змінити», – підкреслив міністр.
Водночас він зауважив, що реформа системи субсидій сьогодні
неможлива без злагодженої роботи місцевих органів влади. «Ми даємо
сьогодні інструмент – простий і зрозумілий – і даємо фінансовий ресурс.
Загалом на субсидії виділено рекордну кількість бюджетних коштів –
24,5 млрд грн. Але наскільки ефективно цей механізм запрацює, залежить від
того, як цю реформу втілять місцеві органи влади», – наголосив П. Розенко
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
Процедури закупівель вакцин через ЮНІСЕФ розпочнуться вже через
шість тижнів, якщо Верховна Рада оперативно ухвалить необхідні
законопроекти.
«Щоб фундаментально вирішити питання із закупівлею вакцин й у
подальшому використовувати механізм їх проведення через міжнародні
організації, МОЗ разом із міжнародними експертами та представниками
громадських організацій розробив відповідні законопроекти (№ 2150 та
2151). Вони вже зареєстровані у парламенті та мають бути прийнятими
якнайшвидше», – заявив міністр охорони здоров’я О. Квіташвілі на брифінгу
в Українському кризовому медіа-центрі.
«Після прийняття потрібних законопроектів МОЗ України знадобиться
всього близько шести тижнів, щоб відкоригувати підзаконні акти та закупити
необхідні вакцини через ЮНІСЕФ, – стверджує міністр. – Наразі Україна
закуповує 15 видів вакцин, ЮНІСЕФ може допомогти у закупівлях чотирьох
видів: два – від поліомієліту, КПК та від гепатиту В – проте навіть на цих
чотирьох вакцинах Україна отримає економію в 1,5 млн дол. США». Тож, за
його словами, голосування в парламенті за ці законопроекти стане
«лакмусовим папірцем», що продемонструє готовність депутатів до
реального реформування української системи охорони здоров’я (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.02).
***
На розгляд уряду буде винесено рішення, що сприятиме отриманню
кредиту на реконструкцію Бортницької станції аерації.
Найближчим часом на розгляд Кабінету Міністрів України буде
передано проект постанови щодо деяких питань виділення коштів у 2015 р.
для реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних
каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації
осадів Бортницької станції аерації».
«Ми підійшли до фінальної стадії погоджувальних процедур і вже
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найближчим часом почнемо підготовчі роботи щодо реконструкції
Бортницької станції аерації. Науково-технічна рада Мінрегіону прийняла всі
необхідні рішення. Проект пройшов державну експертизу. Ми плануємо
розпочати реконструкцію БСА вже у цьому році за рахунок коштів
державного бюджету», – заявив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства Г. Зубко
26 лютого під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в
Україні Ш. Сумі.
Прийняття
відповідних
нормативно-правових
актів,
якими
передбачається схвалення проектно-кошторисної вартості проекту та
фінансування реконструкції п’ятого пускового комплексу БСА в обсязі
80,5 млн грн, сприятиме залученню кредиту на проведення комплексної
реконструкції Бортницької станції аерації в розмірі 1,1 млрд дол. США від
Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA – ДЖАЙКА) на
40 років під 0,1 % з можливістю відтермінування платежів на 10 років. При
цьому буде використано супернадійне та новітнє обладнання та технології
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 28.02).
***
2 березня В. Кириленко обговорив з культурними діячами та
експертами реалізацію реформ у сфері культури.
Сьогодні Міністерство культури впроваджує декілька реформ галузі,
про які віце-прем’єр-міністр, міністр культури України В. Кириленко
розповів під час наради з представниками мистецьких кіл.
«На рівні уряду вже узгоджується проект закону про введення
спеціального збору на розвиток українського кіно, найближчим часом його
буде представлено громадськості. Невдовзі на засіданні Кабінету Міністрів
також має розглядатися впровадження контрактної форми оплати для
працівників театрів і концертних організацій», – сказав В. Кириленко.
За його словами, на завершальній стадії перебуває проект змін до
пам’яткоохоронного законодавства. «Ця сфера буде дерегульована та
децентралізована», – підкреслив В. Кириленко.
Він додав, що міністерство активно залучає до роботи мистецьку
спільноту та громадськість. Як приклад В. Кириленко навів створення
координаційної ради «Зброя культури», яка допомагає волонтерам в
організації концертів у зоні АТО. «Громадськість контролюватиме розподіл
усіх коштів, які виділяються з держбюджету на мистецькі проекти», –
зазначив міністр.
Участь в обговоренні стратегії реформ культури взяли театральний
режисер С. Мойсєєв, журналіст О. Вергеліс, директор Національного
історичного музею Т. Сосновська, правозахисник М. Соловйова, голова
Громадської ради при Мінкультури Б. Кожушко, арт-менеджер В. Кадигроб,
співачка М. Бурмака, кінокритик А. Куріна та ін.
Для подальшої розробки стратегії реформ культури, ці та інші культурні
діячі та експерти об’єднаються в декілька робочих груп за конкретними
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напрямами реформування: кіно, театри, музеї, бібліотеки тощо (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.03).
***
В. Кириленко отметил, что архитектурные находки на Почтовой
площади будут защищены на самом высоком государственном уровне.
Вице-премьер-министр, министр культуры Украины В. Кириленко
провел выездное совещание с экспертами-археологами на месте находок
эпохи Киевского Руси, открытых в районе Почтовой площади в конце
февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
«Очень символично, что именно в год тысячелетия от смерти князя
В. Великого произошло такое важное археологическое открытие. Все
обнаруженные здесь находки эпохи Киевской Руси будут защищены на
самом высоком государственном уровне», – отметил В. Кириленко и
добавил, что компания, которая планировала строительство на Почтовой
площади, теперь будет вынуждена изменить первоначальный проект
застройки.
По словам вице-премьера, на сегодня эксперты-археологи считают, что
все археологические находки, обнаруженные на Почтовой площади, нужно
оставить на месте и продолжать раскопки. По результатам археологических
исследований эта территория должна быть внесена в Реестр недвижимых
памятников и музеефицирована. «Было бы правильно, если бы наши
граждане получили доступ к этой уникальной достопримечательности», –
добавил В. Кириленко.
В понедельник, 2 марта, в Министерстве культуры состоялось
расширенное совещание с участием археологов, историков, представителей
Минкультуры, общественности, инвестора и подрядчика строительства, на
котором обсуждался правовой статус находок на Почтовой площади и
дальнейший ход раскопок. Об этом сообщают «Українські національні
новини» (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. – 28.02).

ПОЛІТИКА
В Брюсселе закончились газовые переговоры Украины и России.
Министры энергетики России и Украины А. Новак и В. Демчишин, а
также вице-президент Еврокомиссии по энергетике М. Шефчович завершили
в Брюсселе трехстороннюю встречу по газу, сообщил РИА «Новости»
представитель
российского
министерства
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3486091-v-bruissele-zakonchylyshazovye-perehovory-ukrayny-y-rossyy).
Как сообщается в пресс-релизе «Нефтегаза», по итогам переговоров
было подтверждено, что «Нефтегаз Украины» оплатит «Газпрому» только те
объемы природного газа, которые поставлены через согласованные с
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госхолдингом пункты приема. «Стороны подтвердили, что для целей
расчетов по зимнему пакету будут использоваться только те объемы газа,
которые поставляются через пункты приема газа, согласованные с ЦДД ПАО
“Укртрансгаз”», – говорится сообщении.
Украина – ЕС – РФ в рамках встречи также оценили выполнение
договоренностей о поставках российского газа для украинских потребителей
в зимний период.
«Нефтегаз Украины» представил участникам доказательства нарушения
условий зимнего пакета российской стороной. Также стороны обсудили
ситуацию с газообеспечением оккупированных районов Донецкой и
Луганской областей Украины, отметили в пресс-службе.
В свою очередь министр энергетики России А. Новак сообщил, что
украинская сторона подтвердила, что будет переводить предоплату за газ по
мере необходимости.
А. Новак также сообщил, что новая встреча «по газу» состоится в конце
марта. На встрече будут обсуждены вопросы, касающиеся поставок газа в
Украину в летний период.
Напомним, в «Газпроме» жаловались, что «Нефтегаз» вовремя не
вносит предоплату, и грозили прекратить поставки. В свою очередь, в
«Нефтегазе» обвиняли россиян в нарушении контракта, в частности из-за
прямых поставок газа на Донбасс, не предусмотренных контрактом
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 2.03).
***
Росії обговорили

Представники ЄК та
виконання газових
домовленостей.
Віце-президент Європейської комісії М. Шефчович і міністр енергетики
Росії О. Новак обговорили виконання так званого «газового зимового
пакету». Про це після двосторонньої зустрічі, яка відбулася 2 березня в
Брюсселі напередодні тристоронніх консультацій Україна – Росія – ЄС,
повідомив журналістам сам О. Новак, передає УНІАН.
«Порядок денний зустрічі стосувався виконання “зимового пакета”.
Сьогодні пройшло чотири місяці з моменту підписання тристороннього
протоколу, тому можна підбити певні підсумки. Також обговорили
можливість ухвалення “літнього пакета”, але детально будемо обговорювати
під час тристоронніх консультацій», – сказав він.
О. Новак відмовився повідомляти деталі, наголосивши, що про це є сенс
говорити після тристоронніх консультацій.
Як повідомлялося, Україна із середини червня 2014 р. не одержувала
російський газ через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також
механізму оплати боргів за паливо.
У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно
до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт
природного газу з Росії за ціною 378 дол. за 1 тис. куб. м до кінця 2014 р.
Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 р.
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(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 2.03).
***
ОБСЕ фиксирует отвод тяжелого вооружения на Донбассе с обеих
сторон.
Обе стороны конфликта в Украине выполняют обязательства, взятые на
себя в Минске, в частности отводят тяжелое вооружение от линии фронта.
Об этом заявил заместитель руководителя специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ А. Хуг (http://korrespondent.net/ukraine/3484636-obse-fyksyruetotvod-tiazheloho-vooruzhenyia-na-donbasse-s-obeykh-storon).
«Мы хотели бы выразить одобрение в адрес обеих сторон, так как
сегодня они сделали то, что до сих пор не было сделано. Мы видим, что обе
стороны принимают меры по выполнению минских договоренностей.
Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ отмечает, что сегодня обе
стороны заявили об отводе тяжелых вооружений от линии фронта. Мы
приветствуем эти взаимные действия», – заявил А. Хуг в интервью
телеканалу RT.
Он отметил, что специальная наблюдательная миссия ОБСЕ
запрашивает у противоборствующих сторон целый ряд ключевых сведений –
«не только исходные позиции, где в настоящее время расположены тяжелые
вооружения, но и маршруты их передвижения и, что наиболее важно, места
хранения, куда они в итоге будут отведены».
А. Хуг также подчеркнул, что специальная наблюдательная миссия
ОБСЕ не выдвигает каких-либо требований, кроме непосредственного отвода
вооружения. «Наша задача, согласно минским договоренностям и нашему
мандату, заключается в том, чтобы непосредственно на местах вести
наблюдение за действиями сторон и публично сообщать о результатах», –
отметил А. Хуг (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
26.02).
***
Совбез ООН регулярно будет оценивать выполнение минских
договоренностей. Заявление об этом по итогам закрытого совещания с
участием представителей ОБСЕ сделал постпред Великобритании.
Встречи Совета Безопасности ООН для оценки хода выполнения
минских договоренностей по урегулированию конфликта на Востоке
Украины планируется проводить регулярно. Об этом заявил в пятницу,
27 февраля, постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН
Марк Лайалл Грант, передает ТАСС (http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3485151-sovbez-oon-rehuliarno-budet-otsenyvat-vypolnenye-mynskykhdohovorennostei).
Дипломат напомнил, что 16 февраля по инициативе России СБ ООН
единогласно принял резолюцию в поддержку комплекса мер по выполнению
минских договоренностей.
«Поэтому очень важно, чтобы Совет Безопасности отслеживал
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договоренности. Так что конечно, будут регулярные встречи для обсуждения
выполнения “Минска”, потому что это долг Совета после того, как он
завизировал достигнутые соглашения», – сказал Марк Лайалл Грант.
Напомним, Совет Безопасности ООН 27 февраля провел экстренное
заседание по ситуации в Украине. На нем обсуждались вопросы реализации
минских соглашений. С отчетами о ситуации на Донбассе и выполнении
минских
договоренностей
выступили
представители
ОБСЕ
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 28.02).
***
По приблизительным оценкам ООН, количество людей, которые
погибли на Востоке Украины с апреля 2014 г., превысило 6 тыс. Об этом
говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам
человека, опубликованном в понедельник.
В докладе также отмечается, что «эскалация боевых действий в
последние недели, особенно у Донецкого аэропорта и в районе Дебальцева,
привела к гибели сотен людей, как мирных жителей, так и военных, а также к
невыносимым условиям жизни для тех, кто оказался на территории,
контролируемой вооруженными группами».
Отчет охватывает период с 1 декабря 2014 по 15 февраля 2015 г.
В нем также указывается со ссылкой на сообщения, которые
«заслуживают доверия», на поток тяжелого вооружения и иностранных
боевиков на контролируемые сепаратистами территории Донецкой и
Луганской областей, который идет, в том числе из России. Об этом сообщает
Украинская служба ВВС (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. –
2.03).
***
Генсек НАТО: перемир’я на Донбасі крихке, але його дотримуються.
Ситуація з припиненням вогню на Сході України непевна, однак поки
його дотримуються, вважає Генсек НАТО Є. Столтенберг. Про це він заявив
у своєму виступі на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом
Франції Ф. Олландом, повідомляє «Європейська правда».
Він подякував французькому президентові за його спільні з канцлером
Німеччини зусилля у знаходженні політичного рішення конфлікту на Сході
України. «Перемир’я крихке, але видається на те, що воно дотримується, –
сказав Є. Столтенберг. – Важливо, щоб усі сторони дотримувалися своїх
зобов’язань. І щоб сепаратисти, підтримувані Росією, не використовували
припинення вогню для підготовки нової атаки».
Крім того, він закликав до відведення важкого озброєння сторонами
відповідно до мінських угод і до надання повного доступу спостерігачам
ОБСЄ. «Ми стоїмо перед зміненою безпековою ситуацією в Європі. У
відповідь НАТО запроваджує найбільше з кінця холодної війни підсилення
альянсу», – заявив Є. Столтенберг (Українська правда (www.pravda.com.ua).
– 2015. – 2.03).
47

***
Глава МИД РФ С. Лавров обвинил Киев в блокаде Донбасса,
потребовав незамедлительно ее снять и восстановить экономические
связи с регионом. Также глава внешней дипломатии РФ прокомментировал
убийство в центре Москвы политика Б. Немцова, назвав его «грязным»
преступлением.
«Самого приоритетного внимания требует острейшая гуманитарная
ситуация на Донбассе. Ради обеспечения элементарных прав его жителей
правительство Украины должно незамедлительно снять введенную им
фактическую блокаду этого региона, восстановить экономические связи,
социальные платежи, банковские услуги, свободу передвижения людей
между Донбассом и другими районами страны», – сказал С. Лавров,
выступая на 28 сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в
понедельник, 2 марта.
«Твердо рассчитываем, что работающие в Украине правозащитные и
гуманитарные структуры ООН, миссия ОБСЕ, МККК будут добиваться
скорейшего решения этих задач», – отметил российский министр.
В то же время в штабе АТО опровергают продовольственную блокаду
Донбасса.
По словам С. Лаврова, убийство Б. Немцова будет расследоваться по
всей строгости закона.
С.
Лавров
также
назвал
кощунственными
выдвижение
политизированных и провокационных интерпретаций убийства Б. Немцова.
«Совсем кощунственно использовать такие трагедии, как подлое убийство
Б. Немцова, для попыток подменять органы следствия и правосудия,
выдвигая откровенно политизированные, голословные и провокационные
интерпретации», – заявил он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 2.03).
***
Возможным мотивом убийства российского оппозиционного
политика Б. Немцова могло стать его намерение предоставить
доказательства присутствия российских войск в Украине. Такое мнение
высказал в воскресенье, 1 марта, немецкий депутат Европарламента Э. Брок
(Elmar Brok).
Он также считает, что ответственность за смерть политика лежит на
системе,
выстроенной
российским
президентом
В.
Путиным
(http://korrespondent.net/world/3485637-evrodeputat-poschytal-motyvomubyistva-nemtsova-podhotovku-doklada-o-donbasse).
По словам европарламентария, он был лично знаком с Б. Немцовым и
неоднократно встречался с ним в Москве, Брюсселе и Страсбурге. «Он был
маяком оппозиционного движения, поскольку знал свое дело, имел опыт и
мужество», – заявил Э. Брок в интервью изданию Westfalen-Blatt
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 1.03).
48

***
Минские соглашения о режиме прекращения огня на Востоке
Украины выполняются не в полном объеме. Об этом заявил госсекретарь
США Д. Керри на встрече с главой МИД России С. Лавровым в Женеве в
понедельник, 2 марта.
«Как мы все знаем, стрельба, и обстрелы все еще продолжаются (на
Востоке Украины. – Прим. ред.), людей по-прежнему убивают в последние
дни… Так что это еще не полное прекращение огня», – заявил Д. Керри
(http://korrespondent.net/ukraine/3485891-kerry-na-vostoke-ukrayny-nelziahovoryt-o-polnom-prekraschenyy-ohnia).
Он также не исключил расширения санкций в отношении России в
случае невыполнения минских соглашений. «Я отметил, что российские
руководители и сепаратисты должны срочно и полностью поддержать
минские соглашения и исполнять их везде, в том числе в Дебальцево и близ
Мариуполя и других ключевых стратегических пунктах. Я подчеркнул, что
если этого не произойдет, то неизбежно будут последствия, которые и далее
отразятся на российской экономике», – сказал американский дипломат
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 2.03).
***
Задержанный в Москве депутат А. Гончаренко в понедельник
вернулся в Украину. Об этом написал в Twitter адвокат М. Фейгин.
Как сообщал Корреспондент.net, в Москве во время марша памяти
российского оппозиционера Б. Немцова задержали народного депутата
Украины от фракции «Блок П. Порошенко» А. Гончаренко. В Следкоме
России заявили, что нардепа допросили по делу о преступлениях в
отношении российского гражданина (покушении на убийство и истязании) во
время трагических событий в Одессе, произошедших в мае 2014 г.
Позже А. Гончаренко покинул территорию ОВД, заявив, что не
оказывал неповиновение российским полицейским, в чем его обвинили. По
словам нардепа, после задержания его били, а на просьбы вызвать врача
никак не отреагировали (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 2.03).
***
Партия «Оппозиционный блок» обвиняет власть в доведении
М. Чечетова до самоубийства. По мнению Оппозиционного блока, смерть
М. Чечетова – подтверждение отсутствия в Украине демократии правосудия
и свободы слова. Об этом говорится в заявлении партии.
«Украинские власти своей циничной травлей и публичными
унижениями довели М. Чечетова до отчаянного самоубийства. Именно
поэтому Оппозиционный блок считает виновными в смерти М. Чечетова
именно сегодняшнюю украинскую власть. И мы считаем это доведение
беззащитного политического пенсионера до самоубийства преступлением
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против человечности», – сказано в заявлении.
По мнению ОБ, смерть М. Чечетова – подтверждение отсутствия в
Украине демократии правосудия и свободы слова, а также репрессий против
оппозиции
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3485297-oppozytsyonnyiblok-obvyniaet-vlast-v-dovedenyy-chechetova-do-samoubyistva).
Партия также сомневается в озвучивании властью истинных причин
смерти экс-депутата.
Напомним, М. Чечетов совершил самоубийство, выбросившись из окна
своей квартиры, в Киеве в ночь на субботу.
20 февраля Генеральная прокуратура сообщила М. Чечетову о
подозрении в содействии принятию «диктаторских законов» 16 января
2014 г. Он подозревался в том, что как член счетной комиссии подписал
протокол о голосовании с недостоверными данными.
21 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в
виде содержания под стражей для М. Чечетова и назначил залог 5 млн грн.
23 февраля залог за арестованного был внесен.
Генеральный прокурор В. Шокин сообщил, что в ближайшее время
М. Чечетову будут предъявлены новые обвинения.
2 марта бывший депутат от Партии регионов М. Чечетов был похоронен
в Киеве на Южном кладбище (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 28.02; 2.03).
***
Працівники вугледобувної галузі під стінами Верховної Ради України
вимагали у влади виплатити борги із зарплати та збільшити підтримку
галузі, передає кореспондент УНН.
Як повідомили учасники акції, керівництво шахт не виплатило їм
зарплати за останні 2,5 місяці. Крім того, працівники вугільної галузі обурені
тим, що українська влада закуповує вугілля за кордоном, зокрема у
Російської Федерації, з якою йде війна. Шахтарі били касками бруківку біля
стін парламенту та закликали владу збільшити фінансування галузі та
використовувати вітчизняні потужності для забезпечення України
енергоносіями.
Нагадаємо, 28 січня біля стін Кабміну відбувся мітинг шахтарів, які
представляють десятки вугледобувних підприємств різних регіонів України.
Тисячі мітингувальників вимагали відставки міністра енергетики та вугільної
промисловості В. Демчишина, звинувачуючи його в непрофесіоналізмі,
розвалі галузі та здачі національних інтересів України. Щоб
продемонструвати ставлення глави відомства до проблем шахтарів, учасники
акції принесли чиновнику «останню сорочку».
Раніше, 2 жовтня 2014 р., гірники вже проводили пікет Будинку уряду.
Тоді вони прийшли з плакатами «Денісова (тодійшній міністр соціальної
політики Л. Денисова. – Прим. ред.) припини корупцію», «Яценюка в шахту»
та ін. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
2.03).
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ЕКОНОМІКА
Банки получили почти 1,5 млрд грн рефинансирования. Кредиты
получили восемь банков.
Национальный банк Украины 27 февраля предоставил банкам
рефинансирование на 1 млрд 495,1 млн грн, а также продал депозитные
сертификаты на 875 млн грн. Такие данные обнародовал Нацбанк 2 марта на
своем официальном сайте.
В частности, Нацбанк предоставил восьми банкам рефинансирование на
сумму 1 млрд 495,1 млн грн под 23 % годовых на один день (кредиты
овернайт).
НБУ также продал депозитные сертификаты на 870 млн грн пяти банкам
на семь дней под 17 % годовых и на 5 млн грн одному банку на 14 дней под
17 % годовых.
Таким образом, с начала февраля НБУ уже выдал украинским банкам
рефинансирования на 26 млрд 469,7 млн грн.
Как сообщал «Минфин» ранее, 26 февраля НБУ предоставил банкам
рефинансирование на 344,8 млн грн, а также продал депозитные
сертификаты на 130 млн грн.
При этом рекордное рефинансирование банки получили от НБУ в
декабре 2014 г. Тогда регулятор предоставил банкам кредиты
рефинансирования на 42,9 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2015. – 2.03).
***
Административные меры Национального банка Украины усиливают
контроль исключительно за нелегальным импортом, а легальному
бизнесу волноваться не стоит. Об этом председатель НБУ В. Гонтарева
заявила во время встречи с топ-менеджментом компаний-членов
Американской торговой палаты.
«Национальный банк не заинтересован притеснять легальный бизнес.
Когда мы проанализировали, через какие каналы в последнее время
увеличился отток капитала, то увидели, что это была исключительно
предоплата по импортным контрактам. Мы сравнивали реальный объем
товаров, который пересек таможенную территорию Украины, и реальную
валютную выручку. Стало очевидно: экспортеры сразу покупают
некачественный импорт, который впоследствии не поставляется, с тем, чтобы
потом через 90 дней эти деньги вернулись в страну. А это недопустимо.
Поэтому административные меры, которые были внедрены, – это
исключительно усиление контроля за нелегальным импортом. Легальному
бизнесу волноваться не о чем», – заверила В. Гонтарева.
По ее словам, административные ограничения – это не всегда хорошо
для бизнеса, но это вынужденные действия, когда на рынке превалируют
панические настроения. «Все мы должны понимать, для чего мы это делаем:
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для Украины сейчас важна макроэкономическая стабильность и стабильность
банковской системы», – отметила председатель НБУ.
Как сообщал «Минфин» ранее, в понедельник Национальный банк
решил ввести новые ограничения именно на контракты по предоплате.
Во-первых, все контракты по предоплате на суммы свыше 50 тыс. дол.
теперь проверяются НБУ на предмет соответствия.
Во-вторых, контракты на суммы, которые превышают 500 тыс. дол.,
должны пропускаться исключительно на основе открытого импортного
аккредитива, который должен быть подтвержден зарубежным банком
инвестиционного класса.
В-третьих, введен запрет на предоставление гривневых кредитов на
покупку валюты для юрлиц. Теперь, по словам главы НБУ В. Гонтаревой,
если компания нуждается в валюте для выполнения обязательств перед
зарубежными партнерами, она должна будет либо покупать валюту за
гривну, либо брать валютные кредиты у украинских банков (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 27.02).
***
Украина обеспечена продуктами питания в достаточном
количестве и повода для паники нет. Об этом заявил министр аграрной
политики Украины А. Павленко.
«У нас достаточное количество продуктов питания, то есть вопрос
пищевой безопасности находится под контролем. Что касается зерновых, у
нас в наличии 5,2 млн т зерновых, при внутреннем потреблении 2,1 т. У нас
достаточно гречки. Сахара перепроизводство – на 700 тыс. т больше, чем
нужно для потребления», – заверил А. Павленко.
Напомним, на прошлой неделе во многих супермаркетах наблюдалась
продуктовая паника. В некоторых торговых сетях не успевают паковать
крупы и муку, поскольку ажиотажный спрос слишком высок. Некоторые
магазины повышают цены. А. Павленко ранее сообщал, что стоимость
продуктов будет расти, но постепенно, а резкое повышение цен – это
спекуляции (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 2.03).
***
Бюджет Пенсійного фонду на 2015 р. забезпечує в повному обсязі
видатки на пенсійні виплати.
Затверджений 25.02.2015 р. урядом бюджет Пенсійного фонду України
на поточний рік сформовано на основі прогнозних макроекономічних
показників, параметрів Державного бюджету на 2015 р. і законодавчих змін,
які набрали чинності з 1 січня цього року. Про це повідомив на брифінгу
27 лютого ц. р. голова правління Пенсійного фонду України О. Зарудний.
За словами голови правління, при формуванні бюджету Пенсійного
фонду України на 2015 р. враховано фонд оплати праці в розмірі 467 млрд
грн (це на 24 млрд грн, або на 5,6 %, більше, ніж у 2014 р.) та зростання
мінімальних пенсій відповідно до збільшення прожиткового мінімуму для
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непрацездатних осіб з 949 до 1074 грн з 1 грудня ц. р.
Загальні доходи бюджету ПФУ затверджено у сумі 236,1 млрд грн (з
урахуванням 1,7 млрд грн перехідного залишку на 1 січня). Це на
2,2 млрд грн, або 0,9 %, більше показника 2014 р. У тому числі:
– власні доходи (з урахуванням залишку на початок року) –
174,1 млрд грн (на 5 млрд грн, або 3,6 %, більше показника 2014 р.);
– кошти державного бюджету (на фінансування виплат за різними
пенсійними програмами та сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб) –
61,86 млрд грн.
Видатки бюджету ПФУ затверджено у сумі 253,4 млрд грн, що на
9,9 млрд грн більше фактичних видатків 2014 р. Передбачено, що із
загального обсягу видатків 198,6 млрд грн будуть профінансовані за рахунок
власних коштів, 54,7 млрд грн – за рахунок коштів держбюджету.
Перевищення видатків над доходами, тобто дефіцит бюджету
Пенсійного фонду, становить 18,995 млрд грн. Його буде покрито за рахунок
коштів держбюджету.
Загальний ресурс, що спрямовується з держбюджету до Пенсійного
фонду у 2015 р., – 80,8 млрд грн, що на 866 млн грн менше, ніж торік.
Бюджет Пенсійного фонду на 2015 р. є збалансованим з різних джерел
фінансування, наголосив О. Зарудний. Він забезпечує в повному обсязі
видатки на пенсійні виплати, передбачені законодавством (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.02).
***
Глава «Нефтегаза»: Украина начинает пополнять газохранилища.
По мнению главы НАК, отопительный сезон пройден удачно.
Украина с 27 февраля начинает закачку природного газа в свои
подземные хранилища (ПХГ). Об этом заявил глава правления
НАК «Нефтегаз Украины» А. Коболев.
«Мы сегодня запустим подземку на закачку, хотя обычно это
происходит в начале апреля», – сказал он, добавив, что фактически это
означает успешное прохождение отопительного периода 2014/2015 гг. По его
словам, начать процесс закачки позволяют текущие объемы потребления газа
в стране и наличие достаточных объемов газа в магистральных
трубопроводах.
Напомним, что Украина в связи с наступлением теплой погоды в конце
февраля начала уменьшать отбор природного газа из своих ПХГ.
В частности, если 18 февраля Украина подняла из ПХГ 61,25 млн куб. м, то к
25 февраля этот показатель снизился до 4,37 млн куб. м газа.
С начала отопительного сезона 2014/2015 гг. Украина сократила запасы
природного газа в ПХГ на 51,5 % (на 8 млрд 618,06 млн куб. м) – до
8 млрд 131,58 млн куб. м к 25 февраля.
Отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. был начат с
20 октября. При этом в первый день из хранилищ было поднято около
10 млн куб. м (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 27.02).
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***
В Украине с 1 марта введены новые формы отчетности по налогу на
добавленную стоимость. Об этом говорится в сообщении пресс-службы
Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева.
«С 1 марта 2015 г., начиная с отчетных периодов за февраль 2015 г. и
І квартал 2015 г., налоговые декларации по НДС и уточняющие расчеты
налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно
выявленных ошибок будут предоставляться по формам в редакции Приказа
Министерства финансов № 13 от 23.01.2015 г. “О внесении изменений в
некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов”», –
отмечается в сообщении.
Напомним, ГФС Украины в 2014 г. собрала в сводный бюджет
425 млрд грн налогов.
Как сообщал «Минфин» ранее, Государственная фискальная служба не
намерена отказываться от электронного администрирования налога на
добавленную стоимость.
Электронное администрирование НДС введено в Украине в конце
декабря 2014 г. как один из элементов налоговой реформы. В тестовом
режиме НДС-счета введены с 1 февраля до 1 июля 2015 г. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 1.03).
***
Украинцы за год перевели из-за рубежа почти 4 млрд дол. В этом году
украинцы перевели из других стран на 54,3 % меньше средств, чем в
прошлом году. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
По информации НБУ, за пределы Украины с использованием
внутрибанковских, внутригосударственных и международных систем
перевода средств (созданных как резидентами, так и нерезидентами)
граждане страны перевели 644,6 млн дол. (в эквиваленте). Объем переводов в
пределах Украины составил 50,099 млрд грн.
Также отмечено, что по состоянию на 1 января 2015 г. на территории
Украины осуществляли деятельность 26 систем перевода средств, созданных
резидентами. Среди них 20 банковских систем перевода средств и шесть
систем небанковских учреждений. Кроме того, на территории страны
функционировали 20 международных систем перевода средств, созданных
нерезидентами. Участниками таких систем являются банки Украины,
небанковские финансовые учреждения и «Укрпочта».
Стоит отметить, что на снижение объемов повлиял запрет НБУ выдавать
людям переводы в валюте, когда переводы приходилось сразу менять на
гривну.
Напомним, в 2013 г. украинцы перевели из-за рубежа 8,5 млрд дол., что
на 13,4 % больше, чем годом ранее.
Как сообщал «Минфин» ранее, в 2014 г. объем операций с
использованием платежных карт увеличился на 11,3 % – до 1,019 трлн грн по
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сравнению с предыдущим годом (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 27.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Держборг України досяг 71,5 % ВВП.
Сукупний державний і гарантований борг України за підсумками 2014 р.
досяг 71,5 % ВВП. Про це повідомляє прес-служба Національного банку
України.
Як повідомляло Міністерство фінансів, загальна сума державного та
гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті у 2014 р. зросла в
1,9 раза – до 1,101 трлн грн.
Згідно з повідомленням, у грудні загальний держборг зріс на 0,7 % – із
69,335 млрд дол.
За даними Мінфіну, загальний внутрішній держборг України за 2014 р.
скоротився на 12,8 % (у грудні зріс на 4,8 %) – до 31,003 млрд дол., тоді як
загальний зовнішній – зріс на 3,3 % (у грудні зменшився на 2,4 %), до
38,792 млрд дол.
Як повідомлялося, у 2013 р. держборг України в доларовому виразі
збільшився на 13 %, або на 8,434 млрд дол., а стосовно ВВП – із 37,4 % ВВП
до 40,9 % ВВП (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 2.03).
***
Отток капитала по финансовому счету в январе хоть и
продолжился, но его объемы были почти в три раза меньше по сравнению
с декабрем (–548 млн дол.). Такие данные обнародовал Национальный банк
Украины.
«В условиях эскалации военного конфликта возможности привлечения
внешних ресурсов частным сектором были достаточно ограниченными,
поэтому роловер по внешним обязательствам в январе сократился до 63 % (с
74 % в декабре), в том числе – 28 % в реальном секторе, и 74 % – у банков», –
отмечено в сообщении НБУ.
Чистый отток по кредитам и облигациям частного сектора (–645 млн
дол.) был частично компенсирован поступлением прямых иностранных
инвестиций (они составили 108 млн дол.), а также сокращением наличной
валюты вне банковской системы (57 млн дол.).
Как сообщал «Минфин» ранее, НБУ обнародовал макропрогноз развития
экономики
Украины
за
январь
2015
г.
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.02).
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***
Україна скоротила виплавку сталі на 29 %.
Українські металургійні підприємства у січні – лютому 2015 р., за
оперативними даними, скоротили виробництво сталі на 29 % порівняно з
аналогічним періодом 2014 р. – до 3,46 млн т. Про це повідомили «ІнтерфаксУкраїна» в об’єднанні металургійних підприємств «Металургпром»
(Дніпропетровськ).
Згідно з повідомленням, випуск загального прокату за звітний період
знизився на 30 % – до 3,06 млн т, чавуну – на 31 %, до 3,15 млн т.
Випуск труб знизився на 36 % – до 129 тис. т, коксу – на 42 %, до
1,64 млн т.
У лютому вироблено 1,59 млн т сталі, 1,34 млн т загального прокату,
1,43 млн т чавуну, 51 тис. т труб і 729 тис. т коксу, тоді як у попередньому
місяці – 1,87 млн т сталі, 1,72 млн т прокату, 1,72 млн т чавуну, 78 тис. т труб
і 906 тис. т коксу.
Як зазначається, на сьогодні не працюють Єнакіївський металургійний
завод і його Макіївська філія, Алчевський меткомбінат, Донецький
електрометалургійний завод і Донецький металопрокатний завод
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 2.03).
***
«Укрспирт» підвищує ціни на спирт майже на 50 %.
ДП «Укрспирт» підвищив з 1 березня ціни на спирт з 178 до 265 грн за
декалітр. Про це в коментарі «Економічній правді» заявив директор асоціації
«Укргорілка» В. Остапюк.
За словами В. Остапюка, керівництво «Укрспирту» в лютому кілька
разів змінювало свої рішення щодо підвищення цін на спирт. «До цього було
так: 12 лютого нас повідомили, що з 1 березня ціна на спирт буде
190 грн. Потім 25 лютого нам повідомили, що з 15 березня спирт
коштуватиме 240 грн. Зараз же прийшов лист про те, що вважати попередні
два листи недійсними, і вже сформована нова ціна», – зазначив голова
асоціації. В. Остапюк запевняє, що нині жодне підприємство в Україні не
готове до такого зростання цін.
«Ми розуміємо, що зростають ціни на газ, зростають ціни на зерно,
збільшуються інші витрати. Але на сьогодні не зрозуміло, чому п’ять
спиртзаводів “Укрспирту” утримують інші 41 завод. І чому ми повинні
платити за це?» – заявив він.
Глава асоціації повідомив, що ще 19 січня 2015 р. аграрний міністр
провів зустріч з усіма виробниками виноробної та лікеро-горілчаної групи, на
якій він заявив, що з його приходом будь-яке підвищення ціни буде
максимально прозорим. «Ми цього не побачили. Уперше в історії галузі ціна
на спирт за один день збільшується постфактум. Це перший такий прецедент
і це точно не те, що нам обіцяли на зустрічі. Було б чесно і по-європейськи
зібрати виробників і пояснити, що є патова ситуація. А тут за один день ми
отримали таке підвищення від монополіста. У якій європейській країні таке
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ще можливо?» – говорить В. Остапюк.
Він також додав, що в собівартості продукції спирт становить близько
37 %, а також нагадав, що всі комплектуючі для виробництва горілки –
імпортні. «Це призведе до того, що мінімальна ціна на полиці становитиме
55 грн», – зазначив В. Остапюк (Економічна правда (www.epravda.com.ua).
– 2015. – 2.03).
***
Думка експерта: Нові тарифи змусять українські родини віддавати
всю зарплату за газ.
Аргументи уряду щодо необхідності підняття тарифів до рівня
європейських потрібно розглядати в комплексі, зокрема з прив’язкою до
рівня заробітних плат. Про це заявив експерт у сфері енергетики та ЖКГ
Д. Довженко.
Багаторазове підвищення тарифів на газ економічно необґрунтовано,
вважає експерт. «У європейських країнах витрати на ЖКГ зазвичай не
перевищують 10–20 % від середньої заробітної плати. Тоді як у нас після
підвищення тарифів майже вся зарплата піде на комуналку», – констатує
Д. Довженко.
У зв’язку з цим він нагадав, що середня заробітна плата в Україні
сьогодні найнижча в Європі.
Аналітик зазначає, що, згідно з планами уряду, ціни на природний газ
будуть формуватися в розрахунку 3600 грн за 1 тис. куб. м газу за перші
200 куб. м на місяць, усе що понад – по 7800 грн за 1 тис. куб. м газу
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 2.03).
***
НБУ ліквідує ще один неплатоспроможний банк.
27 лютого 2015 р. Національним банком України прийнято рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного
ПАТ «Банк Камбіо». Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Як відомо, на початку грудня минулого року ПАТ «Банк Камбіо» було
віднесено до категорії неплатоспроможних. «Цьому передувало невиконання
банком зобов’язань перед вкладниками та кредиторами та численні
порушення нормативно-правових актів регулятора», – ідеться в
повідомленні. Так, за результатами інспекційної перевірки були виявлені
значні ризики в діяльності ПАТ «Банк Камбіо», зокрема кредитний ризик і
ліквідності.
Національний банк України, відніс банк до категорії проблемних і
призначив куратора (службовця Національного банку).
Як повідомлялося, 27 лютого Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію
та відкликання банківських ліцензій двох неплатоспроможних банків –
ПАТ
«БГ
Банк»
та
ПАТ
«Легбанк»
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 2.03).
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***
Єврогрупа готова виділити Греції 7,2 млрд євро вже в березні.
Греція повинна негайно розпочати реалізацію ряду економічних реформ,
необхідних кредиторам, щоб отримати доступ до грошових коштів з
програми допомоги. Про це заявив глава Єврогрупи Й. Дейсселблум, передає
«Інтерфакс».
В інтерв’ю газеті Financial Times Й. Дейсселблум зазначив, що готовий
видати перший транш з 7,2 млрд євро вже в цьому місяці, однак кошти
будуть перераховані країні лише в тому випадку, якщо новий грецький уряд
прийме реформи, які сторони зможуть швидко узгодити.
Загальний обсяг програми допомоги становить 172 млрд євро.
«Мій посил до Греції: постарайтеся почати програму ще до того, як
загальні переговори про перегляд її умов будуть завершені, – заявив
Й. Дейсселблум. – Є речі, які ви можете почати робити вже сьогодні. Якщо
ви це зробите, то вже в березні в якийсь момент отримаєте перший транш
кредиту, що залишився».
Як повідомлялося, минулого тижня міністри фінансів країн єврозони
схвалили розроблений Грецією план реформ, продовживши на чотири місяці
програму фінансової допомоги Греції. Тим не менше, європейські політики
побоюються, що Греція, яка змушена погашати великі борги, швидко
залишиться без грошей.
У рамках домовленості з кредиторами, досягнутої в п’ятницю, Греція не
отримає коштів з програми допомоги до тих пір, поки не реалізує весь ряд
узгоджених економічних реформ – цей процес може зайняти місяці.
Проте експерти відзначають, що Афіни залишаться без коштів уже через
два-чотири тижні і не зможуть виплатити березневі платежі по боргу,
загальний обсяг яких становить 4,3 млрд євро, причому 1,4 млрд євро Греції
належить виплатити МВФ.
Греція розраховувала залучити необхідні кошти за рахунок розміщення
короткострокових боргових зобов’язань, однак цей крок потребує дозволу
ЄЦБ про збільшення ліміту випуску казначейських векселів, якого ЄЦБ не
дає.
Й. Дейсселблум не згадував про прохання Греції про збільшення стелі
випуску векселів в інтерв’ю FT.
Тим не менше, його заява про готовність видати країні частину коштів
уже в березні є сигналом того, що влада єврозони може дозволити Греції
випуск додаткових векселів як способу задоволення нею негайних потреб у
грошових коштах, пише газета.
При цьому Греція продовжує наполягати на необхідності часткового
списання боргу перед міжнародними кредиторами (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 2.03).
***
В еврозоне сокращается безработица.
Уровень безработицы в еврозоне в январе снизился до 11,2 % с
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первоначального показателя декабря 11,4 %. Об этом говорится в отчете
европейского статистического агентства Евростат, передает «Прайм».
Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, опрошенных
агентством Рейтер, которые ожидали сохранения декабрьского показателя на
первоначальной отметке.
Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону понижения – до
11,3 %.
Как сообщал «Минфин» ранее, в Украине (без учета временно
оккупированных
территорий
Автономной
Республики
Крым
и
г. Севастополя) в январе 2015 г. уровень официальной безработицы составил
2 % по сравнению с 1,9 % в декабре 2014 г. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 2.03).
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