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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент П. Порошенко наголошує на необхідності переходу
до активної фази в реалізації реформ
«Сподіваюся, що ми з вами вже переходимо від розмов, агітації за
реформи, від презентації до практичного і конкретного здійснення
законодавчих змін й імплементації реформ, яких чекає все суспільство і світ,
що здатен реально підтримувати нас», – сказав глава держави на засіданні
Національної ради реформ.
Президент укотре акцентував увагу на тому, що війна на Донбасі не
може бути виправданням затримки реалізації реформ.
Президент зазначив, що партнери України позитивно оцінюють її перші
кроки з прийняття законодавства, що забезпечує виконання програми
співпраці з Міжнародним валютним фондом. «Наші партнери оцінюють цей
крок як один з найбільш важливих, які Україна зробила у переході від розмов
про реформи до реальних непопулярних кроків, за які політики інколи
платять досить високу ціну. Але це та ціна, яку ми з вами не просто як
політики, але як державні діячі маємо заплатити для того, щоб врятувати
країну», – наголосив він.
У цьому контексті глава держави подякував присутнім у залі за роботу,
яка сприяла ухваленню закону про відповідальність пов’язаних з банком
осіб. «Нарешті, вперше за 23 роки, ми прийняли закон, який унеможливлює
схему пограбування українців», – підкреслив П. Порошенко, зауваживши, що
він унеможливлює ситуацію, коли відповідальність фінансових установ
перед вкладниками перекладалася на Фонд гарантування вкладів і державу.
На його переконання, у майбутньому цей крок дасть змогу уникнути
подальшого навантаження на бюджет і курс національної валюти.
Президент також висловив упевненість, що ефективна реалізація реформ
і встановлення миру сприятимуть також відновленню надходження
іноземних інвестицій в Україну.
У цьому контексті глава держави вважає доцільним повернення до
приватизації. Він звернувся до міністра економічного розвитку та торгівлі
А. Абромавичуса з пропозицією ініціювати обговорення у Верховній Раді
цього питання. «Просив би презентувати у парламенті, провести дискусію з
фракціями, вилучити те, що ми вважаємо ризикованим, з переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, але прийняти надзвичайно важливе рішення,
щоб продемонструвати всьому світові – ми інші. Ми по-іншому будемо
забезпечувати прозору і ефективну приватизацію», – сказав П. Порошенко.
Позитивним прикладом інвестування Президент назвав проведення
тендера на розподіл частот зв’язку третього покоління, за підсумками якого
були мобілізовані 11 млрд грн, і «ми отримали схвалення з боку всіх
інвесторів».
Також у своєму виступі П. Порошенко наголосив на необхідності
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полегшення для мирних громадян процедури перетину лінії зіткнення на
Донбасі, у чому має допомогти реалізація проекту «Цифрова Україна»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 4.03).

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

Сценарії завершення війни на Донбасі
очима експертів
(Закінчення. Початок у № 16 „Резонансу)

Cеред експертів поширена думка, що для України головна проблема
війни на Донбасі не в дефіциті грошей і озброєнь, а у відсутності чіткої та
зрозумілої стратегії дій української влади і, як наслідок, довіри народу до цієї
влади. Певної картини майбутнього, яка повинна пояснювати логіку розвитку
подій і бути зрозумілою кожному в Україні, досі не вимальовується, більше
того, влада вчиняє багато суперечливих і незрозумілих кроків.
Наприклад, якщо ДНР, ЛНР – терористичні організації, то яким чином
там працюють підприємства того ж Р. Ахметова, які, по суті, обслуговують
терористів? Або як оцінювати діяльність місцевих адміністрацій, що є
фактично складовими «державної» системи так званих «республік»? І якщо
Донбас залишається українською територією, то як пояснити прикордонний
режим на лінії його зіткнення з вільною територією? Чому ми продовжуємо
поставляти сепаратистам і терористам газ та електроенергію?
Керівництво держави, визнаючи факт війни з Росією та закликаючи світ
до посилення санкцій проти агресора, при цьому не припиняє торговельноекономічних відносин з Москвою. Україна купує в Росії газ і вугілля,
українські заводи поставляють до Росії деталі для озброєнь, більше того,
фабрики та заводи українського Президента дають робочі місця й платять
податки в Росії.
Верховна Рада прийняла постанову про визнання Росії країноюагресором, але війна, як і раніше, називається АТО, а члени Кабміну на
останньому Дні уряду в парламенті так і не відповіли виразно на запитання,
які санкції були введені проти РФ. Тобто Українська держава, як і раніше, не
називає речі своїми іменами. Хоча очевидно, що здатність встояти в боротьбі
з Росією напряму залежить від здатності переформатувати наші державні
інститути відповідно до вимог безпеки країни.
Водночас стрімке падіння добробуту основної маси українців, коли
зарплати та пенсії в доларовому вимірі впали втричі, скорочення робочих
місць, занепад малого бізнесу, зростання тарифів на комунальні послуги, цін
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на продукти й одяг, зростання вартості проїзду підживлюють критичні
настрої суспільства.
У такій ситуації до загроз, які вже постали перед Україною, може
додатися ще й сценарій створення «третього Майдану», спрямованого на
скинення діючої влади. Політичні аналітики попереджають, що «плани
Путіна щодо України не зводяться до самого лише продовження (попри всі
домовленості) “гібридної війни” на Сході. Стратегічною метою російського
лідера є створення в Києві маріонеткового уряду та повне підпорядкування
українських теренів Кремлю – за формального збереження самостійності».
Для цього, як вважає політолог С. Грабовський, путінська команда
застосовує ряд методів і прийомів. «По-перше, йдеться про створення за
допомогою пропаганди атмосфери недовіри до Президента Порошенка та
його команди, – пояснює він. – По-друге, московська пропаганда намагається
створити уявлення про розкол у керівництві Української держави. Мовляв, з
одного боку там Порошенко – Ложкін – Гройсман, а з іншого – Яценюк –
Турчинов – Аваков. Перші – це “партія миру”, “прагматики”, з якими Росія
готова домовлятися, другі – “партія війни”. По-третє, за допомогою як
російських, так і певних “українських” (за місцем реєстрації) мас-медіа
всіляко “накручуються” пересічні громадяни – мовляв, в економіці
розвиваються вкрай негативні тенденції, ситуація майже безнадійна, Україна
приречена на тривалі роки злиднів, управління державою втрачене, скоро
почнуться масштабні протести, “третій Майдан”».
С. Грабовський зауважує, що «не слід діяти так, як це вже розписали
українцям Кремль і Луб’янка». Він підкреслює: «”Третій Майдан“ – це
загроза самому існуванню держави, оскільки, крім усього іншого, там
неодмінно діятиме чимало провокаторів, які зроблять усе для повної
дестабілізації ситуації і приходу до влади в Україні щонайменше лояльних до
Москви політиків, а то й відвертих її сателітів». С. Грабовський наголошує на
небезпеці того, що «настрої щодо необхідності проведення “третього
Майдану” стають масовими, і в цьому несамовита пропаганда, яку ведуть
Москва та її прибічники в Україні, відіграє далеко не провідну роль».
«Складається враження, що чимало зусиль для того, щоб допомогти
якнайповнішому втіленню планів Путіна, докладає українська влада. Тому
зірвати кремлівські плани створення “третього Майдану”, спрямованого на
скинення діючої влади та занурення України в стан хаосу, неможливо без
активної участі самої цієї влади, без її швидкої та докорінної перебудови».
Водночас у російському інформаційному просторі активно поширюється
ідея про можливість військового перевороту в Україні. Російські ЗМІ,
демонструючи приниження українських військових, мають ключового
адресата – українську армію, яку намагаються підбурити такими
брутальними методами.
Очевидно, у цьому ж руслі слід розглядати поширену нещодавно
О. Царьовим інформацію про те, що О. Турчинов готує переворот під США,
що насправді не може відповідати інтересам Вашингтону, бо чим більш
стійкою буде влада в Києві, тим більше виснажуватиметься РФ, що
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пріоритетно для США. Паралельно тема про військовий переворот
розгойдується в соцмережах.
Отже, цілком імовірно, що В. Путін гратиме у військовий переворот.
Виглядає так, що Росія спробує за допомогою спецагентури й прикриваючись
представниками колишніх силовиків встановити воєнізований режим. Ця
ситуація може нагадувати маневр з переворотом П. Скоропадського 29 квітня
1918 р., коли, замість слабкої і відверто соціалістичної УНР, поставили
ширму в особі генерала. У цю гру можуть залучити й частину офіцерів ЗСУ,
яких накачують жахливими картинками з російського телебачення, плюс
об’єктивним погіршенням ситуації. В. Путіну потрібен новий Іловайськ, щоб
спровокувати бунт в армії.
Якщо навіть припустити успіх такої спроби, очевидно, що такий режим
не буде стійким. Люди, які можуть захопити владу, будуть маловідомими, а
значить, у них буде низька легітимність. Її можна буде підняти шляхом
жорсткої зачистки частини олігархату, щоб зіграти на завищених очікуваннях
мас щодо справедливої відплати «злодіям». «Під шумок» можна буде
збудувати нові схеми й домовитися з ЛНР, ДНР «під соусом» того, що
«політики вкинули країну у війну, тому порядок повинні наводити
військові».
У цій логіці дуже швидко виникнуть проблеми, тому що стане швидко
ясно, хто «смикає за ниточки». І почнеться новий виток кризи, у якому
відбудеться обвалення режиму «військової хунти з російськими
ляльководами». Однак навіть така ситуація влаштує В. Путіна, тому що Київ
опиниться без потужних публічних лідерів, а значить, можна буде вийти за
межі ДНР – ЛНР і спробувати захопити нові українські території. Далі можна
буде намагатися домовитися із Заходом з приводу розмежування сфер
впливу.
Попри зовнішню штучність такого сценарію, він є достатньо вірогідним,
адже процеси, що відбуваються нині навколо АТО, формують неоднозначну
реакцію як серед військових, так і в країні загалом. Адже, незважаючи на
патріотичну риторику, уряд не поспішає виділяти кошти на забезпечення
військовослужбовців і компенсацію їхнім сім’ям та працедавцям, аби
мотивувати людей служити в армії. Серйозні помилки у війні на Сході, брак
об’єктивної інформації про становище в АТО створюють напруження в армії.
Тож однозначно, владі пора звернути увагу на армію, інакше армія зверне
увагу на владу, застерігають експерти.
Тим часом у контексті розгляду можливих сценаріїв впливу Росії на
ситуацію в Україні привертають увагу кілька знакових невійськових подій,
які варто розглядати як частину нового тактичного повороту Кремля в
українському питанні. Так, під час маршу «Антимайдан. Не забудемо. Не
пробачимо» у Москві 21 лютого телекамерам було презентовано певне
організаційне оформлення руху «політемігрантів з України». Російські
журналісти говорили про те, що це «справжня політична сила» майбутнього
наступу. Серед учасників маршу було зафіксовано багато знакових
персонажів, які раніше намагалися не декларувати своїх проросійських
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симпатій і продовжують працювати в Україні. Наприклад, серед
маніфестантів виявився екс-нардеп-«регіонал» О. Журавко, якого називають
найвпливовішим політиком на Херсонщині.
Схоже, Кремль має намір не лише сконсолідувати залишки різних груп
«поза Новоросією», а й розпочати формування єдиного «емігрантського
центру опору для всієї України». Протягом лютого 2015 р. робилися спроби
консолідувати різноманітні групи так званих «політемігрантів». Зокрема,
11 лютого відбулася Конференція політичних емігрантів Харківщини, де
засновано «Комітет 27» «Харківської народної республіки», куди увійшли
такі екзотичні персонажі, як В. Шапина (представник групи «Боротьба») і
С. Моїсєєв (організація «Русь триєдина»), інші «червоно-коричневі
угруповання», які не вписалися в політархітектуру проекту «Новоросія».
Наприклад, ту ж «Боротьбу» в січні цього року просто викинули з ДНР
місцеві бойовики.
Паралельно в політичну площину знову були випущені М. Азаров і
В. Янукович. Так, в інтерв’ю телеканалу ТВЦ М. Азаров заявив, що
«підтримує ідею створення “представницького органу” за межами країни,
який зміг би протидіяти антиукраїнському курсу нинішніх київських
властей». «Я думаю, що представницький орган, який представляв би
інтереси величезної кількості людей опозиційного спрямування, які були
змушені виїхати з країни, але мають і знання, і досвід, мають що сказати
українському народу, такий орган необхідний. Представницький орган, який
буде висловлювати людям альтернативну точку зору, виробляти концепції
розвитку країни».
Водночас екс-президент України В. Янукович дав інтерв’ю російському
«Першому каналу». Він заявив, що не виключає можливості повернутися в
Україну й очолити протестний рух.
Цей інформаційний викид може означати початок нової тактики
Москви, суть якої – розширення ідеологічного фокусу: з проекту
«Новоросія» на всю Україну. Для дестабілізації ситуації в Україні
починається пошук нових опорних точок у різних регіонах України, у тому
числі через створення майданчиків для комунікації зі світом від імені «іншої
України», «не хунтівської». Тому Кремль активував ідею «єдиного
емігрантського центру антихунтівського опору». Показовою в цьому зв’язку
є нещодавна заява лідера «Справедливої ??Росії» С. Миронова, за словами
якого «на місці справжніх українських патріотів я б давним-давно створив
який-небудь уряд України у вигнанні... Дивно, що це ще не відбувається, але
не здивуюся, якщо це відбудеться».
Повертаючись до варіанта військового вирішення конфлікту на Донбасі,
варто
зазначити,
що
більшість
українців
залишаються
прибічниками жорсткої
відсічі
агресору. Як
демонструють
дані
соціологічного дослідження, проведеного спільнотою «Нація.інфо» у
Facebook у період з 9 по 11 лютого 2015 р., переважна більшість опитаних
користувачів українського сегмента Facebook вважає, що війна на Донбасі
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швидко завершиться в разі масштабного наступу української армії.
Зокрема, відповідаючи на запитання «На Вашу думку, який варіант
найшвидшого завершення війни на Донбасі найбільш реалістичний?», 47 %
респондентів вказали відповідь «Проведення українською армією
масштабної наступальної операції, відновлення контролю над українськоросійським кордоном».
Крім того, 31 % опитаних вважають, що конфлікт на Донбасі в
нинішньому форматі триватиме ще довго.
Водночас на успішність переговорів «нормандської четвірки» та
ухвалення всіма сторонами нового мирного договору розраховують 12 %
користувачів. Вони обрали варіант «Підписання мирного плану Олланда –
Меркель: створення буферної демілітаризованої зони, надання широкої
автономії ЛНР та ДНР у складі України».
Разом з тим 7 % респондентів розглядають, як найбільш реальний
варіант найшвидшого завершення війни на Донбасі, відмову Києва від
військових претензій на окуповані бойовиками території та повне їх
відокремлення від України.
Ще 3 % заявили, що їм байдуже, як ця війна завершиться, аби швидше.
Крім того, учасникам опитування було запропоновано озвучити власний
варіант припинення війни на сході України. Більшість із них спрогнозували,
що таке можливо за умови дестабілізації ситуації всередині Росії, розпаду
цієї держави, унаслідок смерті В. Путіна тощо.
Однак військові не поділяють такого оптимізму. «Для успішного
наступу тієї чи іншої сторони необхідна мінімум триразова перевага над
супротивником. Об’єктивно: і у нас, і у бойовиків сили приблизно рівні. Ми
здатні ефективно відбивати їхні атаки і не давати їм просуватися вглиб нашої
території, але для повного реваншу цього недостатньо», – інформує джерело
в українському Генштабі.
Реальна чисельність сил противника може перевищувати публічно
озвучену Президентом цифру приблизно вдвічі, говорить джерело, близьке
до військового командування. Крім того, до 52 тис. солдатів регулярної
російської армії зосереджено безпосередньо біля українських кордонів.
Ускладнює ситуацію і той факт, що Росія продовжує поставляти бойовикам
озброєння, причому новітні зразки.
За останніми даними штабу АТО, почалася концентрація російських
військ у районі Новоазовська. Збільшується кількість важкої техніки, танків,
артилерійських установок і загонів найманців та військовослужбовців
Збройних сил Росії. Крім того, концентрацію бойовиків помічено і в районі
Горлівки, де також збільшується кількість кадрових російських військових.
Загалом, за інформацією спікера АТО А. Лисенка, триває перекидання
техніки та живої сили ворога по всій лінії розмежування.
Отже, варіант поновлення повномасштабних бойових дій на Донбасі
залишається актуальним. У випадку, якщо Росія та Україна перейдуть у стан
відкритої війни, можливі три варіанти розвитку подій, вважає директор
Центру політичного аналізу «Стратагема» Ю. Романенко. Кожен з них
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прийнятний для нас, оскільки зберігає той чи інший набір варіантів на
перспективу.
Варіант 1. У гіршому випадку Україна «стиснеться» до меж кількох
областей на Заході країни. Це буде «наїжачений їжак», де буде тотально
мілітаризоване населення, мілітаризована економіка та центр антиросійської
ненависті у Східній Європі, де зосередиться велика кількість молоді та
пасіонарних людей, які асоціюють себе з українським проектом. Відповідно,
на Сході залишаться території зі стрімко старіючим населенням, що тяжіє до
патерналізму, нездатним генерувати капітал та ідеї. Як наслідок, східні
території чекає стагнація, деградація.
Цей «західний огризок» України, безумовно, не буде мучитися
питанням, вступати чи не вступати до НАТО (якщо буде можливість), мати
або не мати близький формат відносин із США, розміщувати або не
розміщувати військові бази. Очевидно, що його простіше буде підкачати
ресурсами, щоб перетворити у вітрину в Східній Європі, яка матиме на Росію
такий само руйнівний вплив, як ФРН і НДР.
Недолік ресурсів змушуватиме максимально раціоналізувати управління
державою та економікою. ЗУНР терпляче чекатиме, поки Росія ослабне в
рамках глобального балансу сил, зазначив експерт.
Варіант 2. Україна залишається в межах правого берега з Києвом, але
без виходу до моря. Обтяжений варіант ЗУНР і більш ресурсно забезпечений.
Американські бази на 500 км+ до Москви. Стратегія така ж сама. Більш
прийнятний варіант, який у своїх рисах нагадуватиме сценарій, через який
пройшла Австрія після Першої світової війни, коли гіпертрофована імперська
столиця опинилася на невеличкому п’ятачку відрізаною від своїх виробничих
і сировинних територій. Небезпечна, але цілком вирішувана ситуація.
Варіант 3. Це Україна з Києвом, плюс вихід до моря від Херсона до
Одеси, плюс Дніпропетровськ, плюс Харків. Це ідеальний варіант, вважає
Ю. Романенко.
Також він зазначив, що «Росію цікавить велика Боснія 2.0, яка виступає
донором для самої Росії і повільно вмирає під гнітом протиріч і взаємної
ненависті регіонів.
Насправді, це четвертий варіант розвитку української кризи, який нам
абсолютно невигідний. Це загроза втратити ще кілька десятків років. Тому
якщо наша поточна еліта спробує реалізувати сценарій Боснія 2.0, то це
зустріне потужну протидію всередині України. Вона закінчиться
добровільним або насильницьким вигнанням Донбасу чи інших областей, які
твердо вирішать стати на шлях повільного суїциду».
Якщо не зупинити Росію в Україні, причому так, щоб це було надійно,
російська влада може почати ще одну військову авантюру – і під прицілом
Москви можуть опинитися кілька інших країн, стверджує аналітик
В. Джаяни у своїй статті «Куди вдарить Росія наступного разу?»,
опублікованій на сайті Forbes.com.
На думку експерта, серед потенційних жертв російської агресії можуть
насамперед опинитися Латвія й Естонія. У цих балтійських країнах, що
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межують з Росією, є великі російські меншини (за оцінками, близько 25 %
населення Естонії та 27 % населення Латвії). Враховуючи те, що з недавнього
часу Москва прагне «захищати» етнічних росіян в інших країнах, а також
дещо напружені відносини з меншими сусідами, є ймовірність того, що
російська агресія пошириться і на ці країни. Кремлівське керівництво не раз
висловлювало невдоволення з приводу того, як ставляться до російських
меншин у Латвії та Естонії. Одна з претензій – відсутність офіційного
статусу російської мови в Латвії, а також те, що в Естонії від росіян, які
народилися до здобуття країною незалежності, вимагають здавати іспит з
естонської мови для отримання громадянства.
Російська агресія щодо цих двох країн-членів НАТО, як не тривожно це
звучить, безумовно, можлива, і вже є деякі її ознаки. У вересні російські
агенти викрали офіцера естонської служби внутрішньої безпеки на території
Естонії, звинувативши його в шпигунстві в Росії. Неодноразово помічали і
військові літаки, що роблять агресивні маневри й порушують повітряний
простір Естонії та Латвії. Успіх у Східній Україні може надихнути В. Путіна
на активізацію військових провокацій у Латвії та Естонії, що може призвести
до військового протистояння між Росією і НАТО – сценарію, який може
зіштовхнути лобами дві великі ядерні держави й стати серйозною загрозою
для миру та безпеки у Європі.
Удару від Росії може зазнати Грузія. Невеликий південний сусід Росії
влітку 2008 р. уже постраждав від військової агресії Москви, яка вирішила
покарати його за прагнення стати членом НАТО. Військові дії закінчилися
тим, що Росія встановила контроль над бунтівними регіонами Грузії,
Абхазією і Південною Осетією, визнавши їхню незалежність. Хоча більша
частина міжнародного співтовариства засудила, а не підтримала такі дії
Кремля, ці регіони, як і раніше, залишаються поза контролем Грузії.
Незважаючи на те, що нинішню зовнішню політику Грузії відносно Росії
можна назвати досить боязкою, Москва продовжує ставитися до неї вороже.
Після успішної анексії Криму Росія використовує подібну стратегію в Абхазії
і Південній Осетії. У листопаді Москва підписала договір з невизнаним
керівництвом Абхазії, згідно з яким вона може контролювати економічну і
військову сфери регіону – цей крок піддався критиці, як і анексія цієї
грузинської території. Такий же договір повинен бути підписаний і з
Південною Осетією. Російські війська незаконно дислоковані в обох
бунтівних регіонах і можуть бути використані для просування в бік столиці,
Тбілісі, та інших регіонів країни, які нині перебувають під контролем
центрального уряду Грузії. Проект будівництва автомагістралі на суму
1,5 млрд дол., який розпочала Росія, щоб з’єднати Дагестан, один з найбільш
нестабільних російських регіонів, зі східною Грузією, дасть змогу російським
військам швидко вторгнутися в Грузію та отримати значну військову
перевагу в регіоні.
Молдова може стати наступною мішенню російської агресії. Москву вже
давно дратує дедалі більша інтеграція Молдови у ЄС. Разом з Україною та
Грузією Молдова нещодавно підписала Угоду про асоціацію з ЄС, що
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зблизило її з Брюсселем в економічному й політичному плані. Кремль
сприймає цю подію як спосіб підірвати політичний та економічний вплив
Росії на пострадянському просторі. Незадоволена нещодавнім успіхом
проєвропейських партій у Молдові, які обіцяли тіснішу інтеграцію з ЄС,
російська влада приберегла кілька варіантів того, як організувати військову
агресію. Москва може «замутити воду», а потім використовувати це як
привід для «захисту» етнічних росіян у бунтівному регіоні Молдови,
Придністров’ї, де більшість населення має російське громадянство. Хоча
Росія безпосередньо не межує з Молдовою, вона може використовувати
2 тис. своїх солдатів, дислокованих у Придністров’ї, для військових і
диверсійних операцій. Москва може також використовувати напруженість у
відносинах між Гагаузією і центральним урядом Молдови. Етнічна меншина
Гагаузії, яка становить понад 80 % населення регіону, скептично ставиться до
посилення зв’язків з Європою, і на референдумі в лютому минулого року
вони голосували за асоціацію з Росією. Питання про отримання Гагаузією
права проголосити незалежність, винесене на референдум, отримало
настільки ж широку підтримку в регіоні. Москва може скористатися
проросійськими та сепаратистськими настроями в Придністров’ї та Гагаузії,
щоб затягнути країну у військову конфронтацію.
Це не єдині країни, яким загрожує російська військова агресія. Інші
країни Східної Європи, такі як Польща чи Румунія, також можуть стати
об’єктом войовничого ставлення Москви. Навіть традиційний союзник Росії
Білорусь відчуває небезпеку. Президент О. Лукашенко заявив про те, що його
країна готова захищати свою свободу військовими методами. «Незалежно від
того, хто прийде на білоруську землю, я буду боротися. Навіть якщо це буде
Путін», – сказав він. Нещодавно прийнятий закон, згідно з яким поява будьяких іноземних бойовиків на білоруській території вважається актом агресії,
говорить про те, що Білорусь стурбована.
США і Європа повинні зрозуміти, наскільки серйозною загрозою є
військове просування Росії в Україну для світу й безпеки у Європі. Щоб
зупинити вторгнення Росії в Україну, може знадобитися щось більше, ніж
введення обмежених санкцій і надання нелетальної зброї. Політики у
Вашингтоні й Брюсселі повинні серйозно розглянути питання про надання
Україні зброї та посилення санкцій, щоб змусити Москву відступити. Захід
одного разу зробив помилку, не зумівши зробити щось більше, ніж просто
засудити вторгнення Росії в Грузію в 2008 р. Тоді здавалося, що проблема
занадто далеко й зосереджена в одному місці, тому США і ЄС не захотіли
псувати відносини з Росією, заплативши відчутну політичну ціну. Пасивна
реакція Заходу на вторгнення Росії в Грузію проклала шлях до української
кризи. Якщо Росії не дати рішучу відсіч в Україні, у майбутньому можна
очікувати й інші кризи, прогнозує В. Джаяни.
У подібному контексті висловився також російський політолог
С. Бєлковський. Він зазначив, що кінцева мета В. Путіна – повернення до
Ялтинсько-Постдамського світу, який зник більше 25 років тому: «Путіним
керує образа на Захід. Він хоче довести, що він є лідером, з яким треба
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спілкуватися, з яким треба домовлятися щодо принципових питань долі
сучасного світу попри поразку СРСР у Холодній війні. Захід на це
погодитися не може». На його думку, «Україна є лише приводом, простором
для маневрів Путіна... Я вважаю, що Путін грає проти історії. Він хоче
повернутися до Ялтинсько-Постадамського світу, що неможливо. Але в
тактичному сенсі це може бути дуже шкідливо і небезпечно не лише для
України і Європи, а й для всього світу. Бо з точки зору політичних амбіцій
Путін може піти дуже далеко».
Політолог також наголосив, що в тактичному сенсі треба готуватися до
тривалої кризи, яка може тривати два чи три роки. «Але я вважаю, що навіть
в середньостроковій перспективі Путін програє. У мене немає
апокаліптичних прогнозів. Тому що Путін розуміє, що він програв головну
гру – гру за любов Заходу, – зазначив С. Бєлковський. – Але якою буде
помста Путіна, дізнаємося у найближчі два роки. Це може бути болісним і
для України, і для Росії, і для Європи в цілому».
Тим часом у Росії наростає розкол між В. Путіним і правлячою
верхівкою, констатує старший науковий співробітник Інституту системного
аналізу РАН А. Піонтковський. Це, на думку експерта, може призвести до
зміни російського президента. «Є інтереси правлячої корпорації і є особисті
інтереси пана Путіна. І тут при зростанні тиску виникає дуже істотний зазор:
це Путін зацікавлений у своїй особистій владі, а його найближче оточення в
ньому не зацікавлене. І в якийсь момент оточення неминуче дійде висновку
про те, що Путін шкодить корпорації», – зазначив А. Піонтковський,
підкреслюючи, що російська еліта не зацікавлена в тотальному розриві із
Заходом, де відбувається реалізація її активів і стилю життя, а також у повній
ізоляції Росії та її лідера.
За його словами, коли виникне ситуація розколу особистих інтересів
В. Путіна і правлячої еліти і якимось чином до влади прийдуть інші люди, то
«вони будуть вимушені відштовхуватися в своїй політиці від того провалу,
до якого призвів Путін, і повністю переглядати свої відносини насамперед із
Заходом». «Москва не може суто військовими засобами далі просунутися,
окупувати Україну і прокласти коридор до Криму, тому що це видавить
набагато різкіші санкції Заходу і неминуче високі втрати серед російських
військовослужбовців», – сказав він.
Експерт додав, що втрати, які вже сталися, серед російських солдатів
неприйнятні для російського суспільства, тому так таємно і проводяться
поховання російських військовослужбовців.
А. Піонтковський вважає, що, з огляду на дедалі більшу залученість
Заходу в конфлікт і його масштаби, «можна констатувати, що Путін
приречений. Але поки він залишається при владі, ця війна не припиниться».
Він також висловив переконання, що врешті-решт конфлікт закінчиться
перемогою України, яка стане органічною частиною європейського світу.
Щодо сценаріїв розвитку ситуації в Росії висловлюються різні
припущення. Серед малоймовірних називають економічний бунт мас,
оскільки основна частина населення здатна жити за межею бідності, не
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відчуваючи складнощів і невдоволення; революція середнього класу за типом
Майдану не має шансів на успіх через слабкість і несамостійність середнього
класу в Росії, його фізичну та інформаційну роз’єднаність; військовий
переворот неможливий з огляду на те, що військові в Росії пригнічені та
контрольовані.
Більш реалістичним є сценарій, коли кремлівське керівництво може
спробувати вийти з війни, перенаправивши куди-небудь свою армію,
наприклад розв’язавши конфлікт «на іншому театрі військових дій»: у якості
жертви добре підходить багатий і незахищений Казахстан, а також сильний,
але уразливий Азербайджан. Якщо Росія вийде з України в Азію, Європа
буде задоволена, зніме санкції і не заступиться за тамтешні режими,
особливо якщо умови роботи західних компаній не зміняться. Інший спосіб
зміни фокусу – розгортання війни проти «п’ятої колони», а саме євреїв і
прирівняної до них творчої інтелігенції: відродження чорної сотні, погромів і
репресій за зразком ГУЛАГу. Сигнали про можливість обох сценаріїв
подаються регулярно.
Але найбільш вірогідний сценарій – «двірцевий переворот», щоб
уникнути великої війни, економічного та інфраструктурного колапсу. Для
Росії XVII–XX ст. це традиційний шлях. В одного з протиборчих угрупувань,
наближених до трону (армія і спецслужби), спрацьовує інстинкт
самозбереження. Результатом стає прихід жорсткого всередині країни, але не
агресивного, прийнятного для Заходу правителя. Росія віддає окуповані
території, санкції знімають, економіка отримує іноземні інвестиції, а в
Кремлі оселяється група західних радників. В. Путін у свою чергу швидше
піде за Чаушеску і Каддафі, ніж відправиться до Гааги.
Однак економічний та інфраструктурний колапс може статися раніше
перевороту. І тоді або голову В. Путіна принесуть на блюді «заднім числом»,
або це буде вже неважливо: регіональні барони зададуть собі питання, а чи
варто далі зберігати лояльність зубожілому режиму? У такому випадку ми
можемо стати свідками параду суверенітетів – як етнічних, так і
регіональних. Цьому процесу додадуть гостроти давня озлобленість деяких
регіонів, робота іноземних спецслужб та ісламістська агітація.
Є ще один досить імовірний сценарій. Країна, у якій до межі падає
рівень соціальної енергії, стає здобиччю загарбників. Нова Орда приходить
не ззовні, а з Північного Кавказу. Порівняно невелика армія пасіонаріїв, які
досі ментально й економічно живуть у ХІІІ ст., під керівництвом досвідчених
лідерів здатна швидко підім’яти під себе величезну країну. Російські маси
підкоряться, а місцеві силовики будуть раді посадам збирачів данини.
Примітно, що немає жодного сценарію, у якому сильна та агресивна
Росія була б мирним сусідом для України. Однак слабка і розділена Росія
представляє не меншу загрозу: вона нескінченно викидатиме потоки біженців
і колони бойовиків. Тому Україні в будь-якому випадку потрібно стати
сильною, самостійною та економічно процвітаючою державою. Нині
політики виправдовують відсутність реформ війною, хоча можна
стверджувати й навпаки: у нас є російська агресія, бо не робляться реформи.
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Адже, як показує історичний досвід, війна – це фактор, який створює умови,
небачені до цього, дає змогу здійснити те, що неможливо було здійснити до
цього. Під час воєн завжди відбувалися найжорсткіші, найкардинальніші
зміни в тому чи іншому соціумі. Є багато історичних прикладів, коли моделі,
які закладалися під час війни, завдяки їй були успішними в майбутньому.
Сьогодні ми маємо обмежені ресурси для тієї моделі, у якій існували
23 роки. Ми залежимо від зовнішніх джерел фінансування. Разом з тим у нас
є величезні ресурси всередині країни у вигляді грошей, які люди тримають на
руках, – це десятки мільярдів, у вигляді чорної економіки тощо. Ці ресурси
можна витягти й направити на посилення стійкості Української держави
тільки в тому випадку, якщо населення бачитиме, що ми рухаємося в
правильному напрямі, реформи спрямовані на благо громадян, витрати
перекладаються на всіх, а не тільки на низи. Також це бачитимуть зовнішні
гравці, які розумітимуть, що розширення стійкості внутрішньої бази дає
змогу давати гроші, оскільки така держава вистоїть. Тоді ми отримаємо
підтримку з усіх боків.
Тож, незважаючи на сподівання Кремля, що бойові дії, які тривають на
Сході України, дозволять примусити Україну до капітуляції або їхні побічні
економічні та соціальні наслідки спровокують її саморуйнування, не маємо
іншого вибору, як триматися, намагатися ставати сильнішими, невідкладно
впроваджувати реформи аби гідно пройти крізь усі випробування (Матеріал
підготовлено
з
використанням
інформації
таких
джерел:
http://hvylya.net/analytics/politics/chetyire-stsenariya-vyihoda-ukrainyi-izvoynyi-na-donbasse.html;
http://www.viche.info/journal/4583;
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1422299379./600937436705884/?type=3&theater;
http://www.vtvplus.com.ua/lang/ua/news/world/46631-yak-rosya-bachitmaybutnye-donbasu-tri-scenaryi.html; http://gazeta.dt.ua/internal/blakitni-kaskiu-doneckomu-stepu-_.html;
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/02/150219_donbas_peacemakers_s
x;
http://tvi.ua/new/2015/02/09/hensek_obsye_dopuskaye_mozhlyvist_zamorozhuva
nnya_konfliktu_na_donbasi;
http://hvylya.net/analytics/geopolitics/ukrayinipotribno-viyti-z-minskih-domovlenostey-ta-zamoroziti-konflikt-na-donbasi.html;
http://www.facenews.ua/news/2015/263372;
http://hvylya.net/analytics/politics/chto-delat-s-donbassom-strategiya-pobedyi-vgibridnoy-voyne.html;
http://hvylya.net/analytics/politics/ugroza-voennogoperevorota-v-ukraine-i-vyizovyi-dlya-poroshenko.html;
http://hvylya.net/analytics/politics/kreml-sozdast-marionetochnoe-pravitelstvoukrainyi-v-ekzyile.html; http://gazeta.ua/articles/life/_ukrayinci-sprognozuvalivnaslidok-chogo-zavershitsya-vijna-na-donbasi/609018;
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/voyna-ili-mir-4-scenariya-razvitiyakonflikta-na-donbasse-586915.html; http://www.facenews.ua/news/2015/261881;
http://businesstv.com.ua/news/forbes_com_kudi_vdarit_rosiya_nastupnogo_razu-114.html;
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http://espreso.tv/news/2015/02/05/piontkovskyy_u_putina_zriye_rozkol_z_naybly
zhchym_otochennyam; http://hvylya.net/analytics/geopolitics/otkat-imperii-pyatstsenariev-dlya-putinskoy-rossii.html).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час засідання
Національної ради реформ презентував проект плану законодавчого
забезпечення реформ у країні.
«Я сьогодні як голова парламенту вніс ініціативу з приводу створення
плану законодавчих змін щодо впровадження тих реформ, які необхідні
суспільству», – заявив В. Гройсман під час брифінгу після завершення
засідання Національної ради реформ у середу, 4 березня.
Керівник парламенту зазначив, що запропонований ним проект плану
складається із семи розділів і визначає, які законодавчі акти та в які терміни
повинні бути прийняті для проведення ключових реформ у країні – від
реформи оборонного сектору до інституційних змін у роботі Верховної Ради.
«Парламент потребує трансформації, це очевидно», – сказав В. Гройсман,
підкресливши, що робота над законодавством має проходити більш
системно.
Проект плану розроблено відповідно до Розпорядження Голови
Верховної Ради України, він базується на «Стратегії-2020», Угоді про
асоціацію Україна – ЄС і Плані її імплементації, Коаліційній угоді,
позачерговому Посланні Президента України до Верховної Ради України
«Про внутрішнє і зовнішнє становище України», а також на Програмі
діяльності уряду.
За словами Голови Верховної Ради, документ містить 300 законодавчих
актів, з яких 95 – цілісні закони або такі, що пропонуються в новій редакції,
та 194 – закони щодо внесення змін до чинних законодавчих актів України.
На переконання В. Гройсмана, цей документ є «спільним планом
виконання необхідних реформ» і перша його частина «буде пов’язана з
першочерговим прийняттям антикризових законів, які дозволять нам
стабілізувати ситуацію, дати людям можливість зрозуміти, що буде робити
парламент, які рішення будуть прийматися».
Керівник парламенту повідомив, що він передав проект плану
депутатам, членам Національної ради реформ, урядовцям. В. Гройсман
висловив сподівання, що найближчим часом будуть створені відповідні
робочі групи, які швидко напрацюють необхідні законопроекти, що не
викликатимуть суперечності під час їх прийняття (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман зазначає, що проблема
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неперсонального голосування має вирішуватися системно.
Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу після
завершення засідання Національної ради реформ у середу щодо термінів
запровадження сенсорних кнопок для голосування в сесійній залі,
В. Гройсман зазначив, що запровадження лише сенсорної кнопки проблеми
не розв’яже. За його словами, сенсорна кнопка не забезпечує персонального
голосування.
В. Гройсман повідомив, що нині готується «ряд системних кроків»:
«Окрім сенсорної кнопки, у тому числі і відповідальність, публічність того,
хто не голосував, і санкції до того, хто голосував неперсонально, аби зробити
питання неперсонального голосування неможливим» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час брифінгу після
завершення засідання Національної ради реформ у середу, 4 березня,
повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання експертної групи
щодо проведення конституційної реформи.
В. Гройсман нагадав про Указ Президента України стосовно
«формування експертної групи щодо проведення конституційної реформи,
що є надзвичайно важливим». «Найближчим часом відбудеться перше
персональне засідання експертів. Я, як ви знаєте, погодився на те, аби
очолити цей процес, – сказав керівник парламенту. – Реформа системи
управління державою є надзвичайно важливою: з одного боку, ми приймаємо
рішення, які дозволяють отримати допомогу МВФ, яка буде направлена на
стабілізацію ситуації. А з іншого боку, нам потрібно використати цей час для
структурних змін і реформ.
Головне, що без зміни Конституції ми не зможемо створити якісну
систему управління, яка має бути відповідальною, прозорою і
компетентною»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман ініціює внесення змін до
Регламенту щодо позбавлення права депутата, якого виключили зі складу
фракції або групи, вступати до складу інших фракцій чи груп. Про це
В. Гройсман заявив, відкриваючи пленарне засідання Верховної Ради
України в середу.
«Ні фізичного впливу, ні “тушок”, ні “тітушок” не має бути у нашому
житті, – заявив він. – Раз і назавжди потрібно поставити цю міграцію поза
законом. Якщо виключили – все» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман ініціює внесення змін до
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Регламенту щодо запровадження жорстких санкції стосовно депутатівпорушників дисципліни в сесійній залі. Про це В. Гройсман заявив,
відкриваючи пленарне засідання Верховної Ради України в середу.
«Те, що відбулося вчора – ганебне явище взагалі для українського
парламенту і для кожного з нас», – наголосив Голова Верховної Ради. Він
зазначив, що парламентарі можуть мати різні політичні думки й погляди, але
з’ясовувати взаємини в силовий спосіб є неприйнятним.
«Піднімати руки і фізично вирішувати будь-які розбіжності
неприпустимо. І ми маємо достатньо жорстко реагувати на ці події», – заявив
керівник парламенту.
В. Гройсман повідомив, що 3 березня після завершення пленарного
засідання відбулася двогодинна розмова з лідерами депутатських фракцій і
груп. «Ми домовилися, що, по-перше, більше ніхто не дозволить собі
протягувати руки до своїх колег або до будь-кого іншого у цій залі. Це
принципова позиція керівників фракцій, і, я думаю, всіх. І це має бути
нормою, а не ганьбою українського парламенту, – зазначив Голова Верховної
Ради. – У нас достатньо аргументів й інтелекту, аби з’ясовувати стосунки у
рамках закону, етики і без сорому, який учора переживав український
парламент».
В. Гройсман повідомив, що відповідно до спільних рішень,
напрацьованих у вівторок, ініціатора бійки буде позбавлено права
відвідувати п’ять пленарних засідань.
Також Голова Верховної Ради сказав, що він внесе на розгляд депутатів
проект внесення змін до Регламенту, відповідно до яких депутат за такі дії
позбавлятиметься права відвідувати 15 пленарних засідань. «Я хочу, аби
сьогодні кожен з вас сам для себе прийняв рішення, що це неприйнятно.
Хочете з’ясовувати стосунки – я готовий поставити на третьому поверсі ринг,
і, будь ласка, йдіть з’ясовуйте, – сказав В. Гройсман. – Але за правилами, а не
так, як це відбувається, на превеликий жаль, вже не вперше. Реакція буде
жорсткою і принциповою» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вважає голосування за
позбавлення народного депутата України С. Мельничука права брати
участь у п’яти пленарних засіданнях «символічним голосуванням для
кожного».
«Від сьогодні і на майбутнє – не можна у залі парламенту породжувати
насильство, – сказав він. – Це спільна позиція. Бійкам у парламенті не місце».
Голова Верховної Ради також зазначив, що керівники депутатських
фракцій і груп під час наради дійшли згоди щодо необхідності ухвалення
«кодексу етичної поведінки» парламентарів. «Ми домовилися, що доведемо
справу кодексу поведінки і взаємодії до логічного завершення – коли кожен
візьме на себе публічне персональне зобов’язання нормального етичного
поводження у залі парламенту, – сказав В. Гройсман. – Ми маємо
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відновлювати довіру, а не принижувати гідність людини» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Народные депутаты на заседании 5 марта приняли за основу и в
целом президентский законопроект № 2269, который увеличивает
численность Вооруженных сил Украины. Решение поддержали
270 депутатов.
Законопроектом
предусматривается
утвердить
численность
Вооруженных
сил
Украины
в
количестве,
не
превышающем
250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих
(http://korrespondent.net/ukraine/3487174-ukraynskaia-armyia-vyrastet-do-250tysiach-chelovek).
«В особый период численность Вооруженных сил Украины
увеличивается на количество личного состава, призванного на военную
службу во исполнение указов Президента Украины о мобилизации,
утвержденных законами Украины», – говорится также в документе.
Как отметил заместитель министра обороны Украины П. Мехед,
представляя закон, численность армии снова сократят после окончания АТО
на востоке страны «в соответствии с военно-политической обстановкой».
Отметим, в 2012 г. Верховная Рада утвердила численность украинской
армии в пределах 184 тыс. человек. Таким образом сейчас количество ВСУ
увеличивают
на
66
тыс.
человек
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 5.03).
***
Верховна Рада України ухвалила внесені Кабінетом Міністрів
України зміни до Державного бюджету на 2015 рік. За відповідний проект
закону № 2147 проголосувало 273 народні депутати.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк висловив вдячність членам
парламенту за дуже плідну роботу з приводу внесення змін до проекту змін
до Державного бюджету.
Він наголосив, що за результатами обговорення проекту змін до
Держбюджету уряд врахував ряд пропозицій народних депутатів. Зокрема,
передбачено 300 млн грн на будівництво житла для учасників
антитерористичної операції.
А. Яценюк нагадав, що додатково 3 млрд грн виділяється на допомогу
тимчасово переміщеним особам.
12,5 млрд грн додатково направляється на фінансування субсидій для
малозабезпечених громадян.
Верховна Рада України 273 голосами ухвалила законопроект № 2147 з
урахуванням висновків профільного комітету та озвучених пропозицій
Прем’єр-міністра України А. Яценюка (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 3.03).
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***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті” щодо валютного регулювання та валютного
контролю».
Законопроектом пропонується скоротити граничні терміни зарахування
виручки резидентів в іноземній валюті на їхні валютні рахунки в
уповноважених банках і відстрочення поставки при здійсненні імпортних
операцій, передати функції щодо надання дозволу на перевищення терміну
зарахування виручки в іноземній валюті Національному банку України, а
також не зупиняти нарахування пені в разі прийняття до розгляду судом,
міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною
комісією при Торговельно-промисловій палаті України позовної заяви
резидента про стягнення з нерезидента заборгованості.
Законопроект зареєстровано за № 2265 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до Закону України «Про організацію оборонного
планування».
Законопроектом пропонується викласти Закон України «Про
організацію оборонного планування» в новій редакції.
Проектом передбачається уточнити завдання оборонного планування,
повноваження об’єктів і суб’єктів оборонного планування, доповнити
перелік та зміст документів оборонного планування, які розробляються на
довго-, середньо- та короткострокову перспективи, забезпечити ефективне
використання можливостей складових сектору безпеки й оборони при
виконанні завдань оборони держави, встановити взаємозв’язок з іншими
видами планування, у тому числі з плануванням застосування та діяльності
складових сектору безпеки й оборони, уточнити завдання оборонного огляду
та організації його проведення тощо.
Згідно з проектом, основними завданнями оборонного планування є:
– оцінка стану готовності сил оборони до виконання завдань з оборони
України, а також результатів виконання заходів з їх розвитку за попередній
період;
– визначення засад, цілей та основних завдань державної політики у
сфері оборони, пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони з урахуванням
реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та економічних можливостей
держави;
– встановлення вимог до структури, чисельності особового складу та
показників забезпечення озброєнням, військовою та спеціальною технікою,
іншим майном сил оборони;
– визначення видатків Державного бюджету України на потреби
оборони;
18

– формування державного оборонного замовлення;
– планування заходів з мобілізаційної підготовки.
Проектом також пропонується встановити, що оборонне планування
здійснюється за принципами:
– централізації управління процесами оборонного планування;
– застосування програмно-цільового методу планування для
забезпечення оптимального та ефективного використання ресурсів;
– прозорості використання ресурсів у сфері оборони;
– безперервності управління, системності й паралельності процесу
оборонного планування та колегіальності під час прийняття рішень;
– адекватності та своєчасності заходів щодо забезпечення захисту
національних інтересів України від потенційних і реальних загроз у воєнній
сфері;
– гарантування державою науково-методичного, організаційнотехнічного, інформаційного, матеріального та фінансового забезпечення
виконання програм і планів розвитку сил оборони з урахуванням фінансовоекономічних можливостей держави;
– єдиного наскрізного планування створення озброєння, військової та
спеціальної техніки;
– узгодженості оборонного планування із стратегічним плануванням
застосування сил оборони, заходами з підготовки населення й території
держави до оборони та мобілізаційною підготовкою;
– забезпечення здійснення демократичного цивільного контролю.
Законопроект зареєстровано за № 1547 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення
та діяльності сімейних фермерських господарств.
Проектом (реєстр. № 1599) передбачається внесення змін і доповнень до
законів «Про фермерське господарство» та «Про особисте селянське
господарство» з метою створення правових, економічних та соціальних
передумов трансформації особистих селянських господарств у сімейні
фермерські господарства з набуттям статусу юридичної особи чи фізичної
особи-підприємця
–
виробника
сільськогосподарської
продукції,
забезпечення їм повноцінної участі в аграрному ринку та посилення
соціального захисту членів таких господарств, стимулювання створення на
їхній основі життєздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації та подальшого забезпечення комплексного розвитку малих форм
господарювання в сільській місцевості.
Документом
пропонується
забезпечити
спрощений
порядок
трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські
господарства, спрощення реєстрації та організації їхньої господарської
діяльності, спрощення процедури отримання дозвільних документів
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(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 4.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про
встановлення та/або використання спеціальних сигнальних пристроїв.
Законопроектом пропонується викласти в новій редакції ст. 122-5
Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення вимог
законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або
звукових сигнальних пристроїв», встановивши відповідальність за:
– надання посадовою особою неправомірного дозволу на встановлення
та/або використання або зняття з транспортних засобів спеціальних світлових
або звукових сигнальних пристроїв;
– порушення вимог законодавства щодо використання таких пристроїв;
– наявність таких пристроїв, якщо вони встановлені неправомірно або не
були зняті та збільшити при цьому штрафні санкції.
Законопроект зареєстровано за № 1137 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Рада разрешила арест трех «печерских» судей. Соответствующие
решение депутаты поддержали на заседании парламента в среду, 4 марта
(http://korrespondent.net/ukraine/3486727-rada-razreshyla-arest-trekhpecherskykh-sudei).
Народные депутаты Украины поддержали решение Верховного Суда
Украины о задержании и аресте трех судей Печерского суда – В. Кицюка,
О. Царевич и С. Вовка.
Напомним, О. Царевич входила в коллегию судей по первому делу эксминистра МВД Ю. Луценко. Она и В. Кицюк были следователями-судьями
по делу об убийстве Е. Щербаня, в котором обвинение было выдвинуто экспремьеру Ю. Тимошенко.
Также судья О. Царевич подозревается в вынесении неправосудных
решений в отношении участников Автомайдана. Судья С. Вовк вел дело
Ю. Луценко.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее глава Верховного Суда Украины
Я. Романюк разрешил арест судей Печерского районного суда С. Вовка,
О. Царевич и В. Кицюка (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 4.03).
***
О. Сироїд наголосила, що ми повинні бути уважними до проблем,
викликаних Чорнобильською трагедією.
«Ми повинні бути більш свідомі й уважні до проблем, пов’язаних з
20

Чорнобильською трагедією», – заявила заступник Голови Верховної Ради
України О. Сироїд, відкриваючи в середу парламентські слухання на тему:
«Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт “Укриття” та
перспективи розвитку зони відчуження».
О. Сироїд зауважила, що з часу Чорнобильської трагедії минуло вже
майже 29 років і проблеми, пов’язані з нею, перестали бути «такими
болючими і очевидними для нового покоління». Чорнобильська тематика
нині частково «відійшла на задній план» через проблеми, пов’язані з
воєнними діями на Сході України.
Разом з тим, сказала О. Сироїд, проведення нинішніх слухань, під час
яких планується обговорити перспективи об’єкта «Укриття», питання щодо
функціонування постраждалих територій, вказує на те, що «ми свідомі того і
відповідальні перед людьми, які брали активну участь у подоланні наслідків
трагедії, і свідомі того, що буде з прийдешніми поколіннями», оскільки
наслідки Чорнобильської трагедії будуть відчутні ще дуже довго (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич провела
зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні
К. Вайлем.
Під час зустрічі обговорювалися питання щодо можливостей
співробітництва між Україною та Німеччиною у сфері освіти, питання
імплементації Закону України «Про вищу освіту» та розробки нового закону
про освіту.
У зустрічі також брали участь керівник відділу культури Посольства
Німеччини в Україні Д. Лехельт, керівник Секретаріату Комітету з питань
науки і освіти Б. Чижевський і головний консультант комітету О. Козієвська
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 4.03).
***
Комітет з питань європейської інтеграції розглянув ряд
законопроектів щодо їх відповідності праву Європейського Союзу,
зобов’язанням України в рамках Ради Європи та Угоді про асоціацію між
Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого
боку.
Чергове засідання комітету відбулося 4 березня під головуванням
І. Геращенко.
До проектів законів за реєстр. № 1197, 1197-1, 1599 були висловлені
зауваження щодо часткової невідповідності праву ЄС.
Натомість проекти законів за реєстр. № 1862, 2045, 1881 визнано такими,
що відповідають праву Європейського Союзу, і запропоновано головним
комітетам рекомендувати Верховній Раді прийняти їх за основу як такі, що
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відповідають праву Європейського Союзу, зобов’язанням України в рамках
Ради Європи та Угоді про асоціацію між Україною, з одного боку, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами – з іншого (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення фінансової самодостатності територіальних громад.
Під час засідання зазначалося, що автори законопроекту (реєстр.
№ 1898) пропонують посилити фінансову самодостатність територіальних
громад шляхом внесення відповідних змін до Земельного та Лісового
кодексів України, Кодексу України про надра, законів України «Про
регулювання містобудівної діяльності» та «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування».
Під час обговорення законопроекту члени комітету дійшли спільної
позиції, що його прийняття сприятиме підвищенню рівня фінансової
спроможності територіальних громад, зміцненню їхньої матеріальної та
фінансової основи, створить передумови для соціально-економічного
розвитку територій населених пунктів (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
инициируют

В Верховной Раде
отставку главы Минэнерго
В. Демчишина.
25 депутатов от разных фракций зарегистрировали проект
постановления
об
отставке
министра
энергетики
и
угольной
промышленности. Проект соответствующего постановления зарегистрирован
в парламенте во вторник, 3 марта. Текст проекта постановления отсутствует
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3486456-v-rade-ynytsyyruuit-otstavkuhlavy-mynenerho-demchyshyna).
Напомним, В. Демчишин был назначен на должность министра в
декабре 2014 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 3.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
5 березня в Україні оголошено днем жалоби за загиблими на шахті
ім. Засядька.
Президент П. Порошенко оголосив 5 березня днем жалоби у зв’язку з
трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 4 березня на
донецькій шахті ім. Засядька. Згідно з Указом глави держави, у день жалоби
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на всій території України о 12 годині пам’ять загиблих вшановано хвилиною
мовчання. По всій країні приспущено Державний Прапор України на
будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. В цей день
скасовуються розважально-концертні заходи, спортивні змагання; також
внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 4.03; Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 5.03).
***
Президент П. Порошенко провів розширену міжвідомчу нараду в
Головному ситуативному центрі при Раді національної безпеки і оборони.
Президент України поінформував присутніх про результати телефонних
консультацій у «нормандському форматі», які він провів 2 березня, і прийняв
доповідь щодо поточної ситуації за результатами поїздки секретаря РНБО
О. Турчинова в зону АТО.
Глава держави зазначив, що попри зменшення кількості обстрілів
тривають провокації з боку бойовиків із застосуванням зброї.
Президент звернув окрему увагу на необхідність забезпечення
ефективної роботи пунктів пропуску вздовж лінії розмежування. «Я поставив
чіткі завдання і хотів би, щоб вони вже сьогодні були оформлені в конкретні
доручення, з конкретними термінами», – сказав Президент. За його словами,
необхідно забезпечити ефективні дії, щоб не допустити проникнення
розвідувально-диверсійних груп, зброї, забезпечити захист території від
контрафактної продукції. З іншого боку, необхідно уникнути корупції,
мародерства з боку бойовиків. «Треба фіксувати усі ці випадки. Права і
свободи наших громадян нам треба надійно захищати», – заявив Президент.
Глава держави особливо наголосив на необхідності тісної взаємодії з
моніторинговою місією ОБСЄ. «По кожному з десяти пунктів, де постійно
порушується режим припинення вогню, скрізь мають бути розміщені
мобільні постійно діючі пости ОБСЄ, чітка фіксація режиму припинення
вогню, оприлюднення в щоденному режимі доповіді ОБСЄ, в тому числі й
українською мовою, у засобах масової інформації», – поставив завдання
П. Порошенко.
Президент дав доручення міністру оборони та начальнику Генерального
штабу надати якомога швидше аналіз ситуації щодо проведення операції в
Дебальцевому. «Суспільство має право бути поінформованим», – наголосив
Президент.
Учасники наради обговорили питання укріплення лінії оборони по всій
лінії зіткнення та зосередили увагу на необхідності облаштування
фортифікаційних споруд для захисту особового складу та техніки.
У нараді взяли участь Прем’єр-міністр України А. Яценюк, секретар
РНБО О. Турчинов, міністр оборони С. Полторак, начальник Генерального
штабу В. Муженко, міністр внутрішніх справ А. Аваков, керівники інших
силових відомств, відповідальні особи РНБО та Адміністрації Президента
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України (Офіційне інтернет-представництво
(www.president.gov.ua). – 2015. – 3.03).

Президента

України

***
Звернення Президента з нагоди відзначення 200-річчя від дня
народження М. Вербицького та 150-ї річниці першого публічного
виконання національного гімну.
Шановні співвітчизники!
У березні цього року ми відзначаємо дві знакові та взаємопов’язані між
собою дати. Виповнюється 200 років від дня народження українського
композитора і громадського діяча, автора музики Державного гімну України
М. Вербицького та 150 років відтоді, як уперше публічно було виконано
національний гімн «Ще не вмерла України і слава і воля...».
Державний гімн України – це величний твір, у якому живе душа нашого
народу, його славна історія.
Музику національного гімну, його слова передавали з покоління у
покоління українці всього світу, він єднав борців за свободу і незалежність
рідної землі, під його звучання перемогла Революція гідності.
Державний гімн України і сьогодні лунає від західних до східних
рубежів нашої держави, разом з молитвою за оборонців Вітчизни, даючи їм
підтримку у звитязі з агресором.
Нині наш гімн можна почути не лише в українських містах і селах. Він
став упізнаваним, своєрідним символом свободи. Це справжній духовний
фундамент сучасного українства.
Віддаючи належну шану творцеві невмирущої музики нашого
Державного гімну, ми славимо усіх, хто з його словами на устах бореться за
Україну – на передовій чи самовіддано працюючи задля майбутнього країни.
Бережімо ж нашу рідну землю. Шануймо наше культурне надбання.
П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Президент П. Порошенко та голова Ради міністрів Італійської
Республіки М. Ренці на зустрічі в Києві домовилися посилити економічну
співпрацю між країнами.
«Ми домовились, що найближчим часом будемо робити серйозні кроки
не лише в питаннях безпеки, але і в питаннях розвитку економіки. Ми
чекаємо італійських інвесторів, в тому числі для участі в процесах
приватизації», – зазначив глава Української держави.
М. Ренці повідомив, що під час конференц-зв’язку за участі президента
США Б. Обами, прем’єр-міністра Великої Британії Д. Кемерона, канцлера
Німеччини А. Меркель, президента Франції Ф. Олланда та Президента
Європейської ради Д. Туска «обговорювалось надзвичайне значення для всієї
європейської спільноти перспектив розвитку України, яка має впевнено йти
24

цим шляхом за допомогою нашого співробітництва, наших банків, наших
підприємств». «Ми надаватимемо Вашій країні найбільшу підтримку з цієї
точки зору», – зазначив італійський прем’єр. За його словами, Італія готова
надати експертну й консультативну допомогу Україні задля пришвидшення
реформ.
Президент України повідомив, що досягнуто домовленості провести
найближчим часом чергове засідання Українсько-італійської ради з
економічного, промислового і фінансового співробітництва, яка не збиралася
вже фактично шість років. «Сьогодні у нас є керівники цієї ради – міністри
закордонних справ. Думаю, що ми найближчим часом зможемо провести цю
раду», – зазначив П. Порошенко.
Прем’єр-міністр Італії запросив Президента України відвідати Італію в
зручний для нього час і висловив переконання в тому, що культурний,
спортивний обмін та контакти між людьми будуть лише поглиблюватися
заради процвітання й розвитку України та Італії (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
4.03).
***
Президент України та прем’єр-міністр Італії наголошують на
необхідності безумовного виконання мінських домовленостей.
Президент України П. Порошенко та голова Ради міністрів Італії
М. Ренці на зустрічі в Києві обговорили ситуацію на Донбасі та міжнародні
зусилля, спрямовані на припинення агресії проти України.
У заяві для ЗМІ за підсумками своєї зустрічі з прем’єром Італії глава
держави повідомив: «Ми зосередили особливу увагу на необхідності
безумовного дотримання мінських домовленостей і негайної послідовної їх
імплементації. Перш за все це стосується забезпечення сталого, неухильного
та всеохоплюючого режиму припинення вогню під всеохоплюючим
моніторингом ОБСЄ», – зазначив П. Порошенко.
Президент поінформував прем’єр-міністра про підсумки останніх
переговорів у «нормандському форматі» та про домовленості про те, що на
кожній небезпечній ділянці кордону має бути розміщений моніторинговий
пункт ОБСЄ. «Я сподіваюся, що цей процес почнеться вже сьогодні», –
сказав П. Порошенко, висловивши сподівання, що перш за все це вдасться
зробити на території Донецького аеропорту, де бойовики, підтримувані
Росією, найбільше порушують режим припинення вогню. До сих пір такий
контроль не вдавалося встановити через серйозну загрозу життю інспекторів.
Окремо співрозмовники обговорили питання продовження й розширення
дії санкцій. «Ми отримали абсолютно чітку позицію, що, якщо агресію проти
України не буде припинено, політику санкцій буде розширено», – заявив
Президент.
П. Порошенко повідомив, що сторони окремо наголосили на
необхідності дотримання всіх пунктів мінських домовленостей щодо
негайного звільнення всіх заручників за принципом «всіх на всіх». Сьогодні
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встановлено місцеперебування 190 з понад 400 заручників. «Ми вказали
Російській Федерації і чекаємо якнайшвидшого виконання обов’язків щодо
звільнення заручників», – заявив Президент.
Окремо глава держави порушив питання необхідності негайного
звільнення Н. Савченко, яка голодує 82 день, вимагаючи свого звільнення з
російської в’язниці. Президент повідомив, що направив листа президенту
В. Путіну із зверненням про негайне звільнення Н. Савченко, у тому числі й
за медичними показами. Президент попросив прем’єра Італії порушити це
питання й допомогти вирішити «цю надзвичайно чутливу і болючу
проблему».
У свою чергу прем’єр-міністр Італії запевнив Президента України в
солідарності Італії та її підтримці дій України на шляху імплементації
мінських домовленостей. М. Ренці наголосив на необхідності неухильного
виконання плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі й забезпечення
повного моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ усіх технічних завдань,
яких було досягнуто в Мінську. «Італія є другою за чисельністю групою в
спостережній місії ОБСЄ, яка здійснює моніторинг на Донбасі, і, попри
складність завдання, ми робимо усе можливе заради дружби і встановлення
миру в Україні», – сказав М. Ренці.
Прем’єр-міністр Італії також наголосив на тому, що його країна дуже
зацікавлена у встановленні миру в Україні: «Без миру в Україні не буде миру
в Європі. Європа нас цьому вчить. Якщо є загроза миру, Європа має негайно
на це реагувати і не залишатися байдужою».
Президент заявив про важку гуманітарну ситуацію на Донбасі.
П. Порошенко висловив подяку уряду Італії за виділення гуманітарної
допомоги. «Ми отримали рішення про виділення гуманітарної допомоги у
розмірі декількох сотень тисяч євро на організацію гуманітарних конвоїв за
участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, і приємно, що Італія не
залишається осторонь у вирішенні гуманітарних проблем», – зазначив
Президент.
Глава держави привітав М. Ренці з його першим візитом в Україну в ролі
голови уряду Італії. «Ми сподіваємось на продовження динаміки
двосторонньої політичної співпраці», – заявив Президент.
П. Порошенко подякував М. Ренці за «відверту, дружню і конструктивну
розмову». «Мені приємно було почути від Прем’єр-міністра Італії слова
єдності Європейського Союзу і твердої позиції Італії щодо захисту
суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України – і стосовно
Криму, і стосовно ситуації на Донбасі», – сказав Президент.
Глава Української держави висловив сподівання на ратифікацію
найближчим часом італійським парламентом Угоди про асоціацію України з
ЄС. «Ми чекаємо на це найближчим часом. Це стане черговим дуже
важливим етапом нашої співпраці», – заявив П. Порошенко.
«Хотів би подякувати італійцям за їхнє небайдуже ставлення до України.
Мені приємно було почути від прем’єр-міністра, що Україна має потужну і
широку підтримку в італійському суспільстві. Українсько-італійські стосунки
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зараз перебувають на дуже високому рівні», – сказав П. Порошенко. Окремо
глава держави подякував українцям, які проживають в Італії. «Вони беруть
активну участь і в суспільно-політичному житті Італії, і в допомозі Україні,
українським Збройним силам для забезпечення безпеки та суверенітету нашої
держави», – наголосив Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з Президентом
Європейської ради Д. Туском.
Президент П. Порошенко подякував Д. Туску за його участь у Марші
гідності, що відбувся в Києві 22 лютого, що стало символом підтримки
України з боку Європейського Союзу. У відповідь Д. Туск відзначив
надзвичайну важливість цієї події для ЄС і для нього особисто.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання
мінських домовленостей. Президент України поінформував Президента
Європейської ради про останні результати телефонних переговорів у
«нормандському форматі». При цьому він наголосив, що сталого та
всеохоплюючого припинення вогню з боку бойовиків і повного відведення
ними важкого озброєння при моніторингу і верифікації ОБСЄ не досягнуто.
П. Порошенко закликав ЄС утриматися від передчасного оптимізму та
продовжувати політику щодо впливу на сторони мінських домовленостей з
метою повного виконання ними своїх зобов’язань.
П. Порошенко та Д. Туск обговорили можливість проведення саміту
Україна – ЄС у Києві наприкінці квітня. Співрозмовники також домовилися
продовжити діалог наприкінці цього тижня (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
3.03).
***
Президент України підписав кілька законів, які посилюють
відповідальність військовослужбовців і мобілізованих.
Так, Закон України № 194-VIII «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові
злочини», прийнятий Верховною Радою 12 лютого 2015 р., встановлює більш
сувору кримінальну відповідальності військовослужбовців за вчинення
окремих військових злочинів в умовах особливого періоду. Відповідно до
Закону, посилюється кримінальна відповідальність за військові
правопорушення, насамперед за ті, які стосуються непокори (умисного
невиконання наказу), опору начальникові, погроз або насильства щодо
начальника, самовільного залишення військової частини або місця служби,
дезертирства, ухиляння від військової служби, майнових відносин,
порушення статутних правил служби, злочинної бездіяльності військової
влади та незаконного використання символіки Червоного Хреста, Червоного
півмісяця, Червоного кристала та зловживання нею.
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Законом України № 186-VIII від 12 лютого «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України» внесено зміни до ряду законів щодо
цивільного захисту. Зокрема, Кримінальний кодекс доповнено ст. 336, яка
встановлює кримінальну відповідальність за «ухиляння від проходження
цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової
мобілізації».
Закон України № 158-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців,
надання командирам додаткових прав та покладання обов’язків в особливий
період», який був прийнятий Верховною Радою 5 лютого 2015 р., уточнює
рамки відповідальності, які стосуються військових адміністративних
порушень і не тягнуть за собою кримінальної відповідальності; вводить
поняття «арешт з утриманням на гауптвахті» та визначає межі його
застосування. Також ці зміни уточнюють адміністративну відповідальність
військовослужбовців за правопорушення, які стосуються правил і статутів
несення служби, матеріальної відповідальності тощо (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
3.03).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад».
Закон № 157-VIII від 5 лютого 2015 р. регулює відносини, що виникають
у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ і міст.
Закон містить принципи добровільного об’єднання територіальних
громад, визначає суб’єкти та основні умови добровільного об’єднання,
описує порядок об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст і надання
їм державної підтримки (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 3.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про відкритість
використання публічних коштів», ухвалений Верховною Радою
11 лютого.
Згідно з документом № 183-VIII, до публічних коштів належать: кошти
державного та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та
місцеві гарантії, кошти Національного банку та інших державних банків,
державних
цільових
фондів,
Пенсійного
фонду
та
фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти
суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними
від їхньої господарської діяльності.
Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації
про використання вказаних коштів. Зазначена інформація оприлюднюється
на єдиному веб-порталі використання публічних коштів. Доступ до ресурсу є
вільним і безоплатним.
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Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 3.03).
***
Президент підписав Закон України «Про внесення змін до Закону
України “Про захист суспільної моралі”».
Згідно із Законом № 173-VIII від 10 лютого, із Закону України «Про
захист суспільної моралі» виключаються положення щодо визначення
статусу та засад діяльності Національної експертної комісії з питань захисту
суспільної моралі.
Зазначається, що контроль за додержанням вимог законодавства у сфері
захисту суспільної моралі в межах своєї компетенції здійснюють
Міністерство внутрішніх справ України, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері культури, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну
політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування
податкового, митного законодавства, Державний комітет телебачення і
радіомовлення України та Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення.
Громадський контроль за додержанням вимог законодавства у сфері
захисту суспільної моралі здійснюють творчі спілки, які діють у сфері
культури та мистецтв, журналістики. Держава забезпечує фінансову
підтримку щодо здійснення громадського контролю за додержанням вимог
цього та інших законів у сфері захисту суспільної моралі в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
3.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності
Національного антикорупційного бюро України та Національного
агентства з питань запобігання корупції».
Закон № 198-VIII, прийнятий Верховною Радою 12 лютого 2015 р.,
регулює правове поле діяльності Національного антикорупційного бюро
України та Національного агентства з питань запобігання корупції (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 3.03).
***
Украина в одностороннем порядке разрывает соглашение о малом
приграничном движении с Российской Федерации. Об этом сообщил
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Премьер-министр Украины А. Яценюк (http://korrespondent.net/ukraine/
3486802-ukrayna-zakryvaet-maloe-pryhranychnoe-dvyzhenye-s-rossyei).
«С 16 марта можно будет пересекать границу исключительно через
международные пункты пропуска, которые контролируются украинской
властью. Соглашение прекращается украинской стороной, – заявил Премьер.
– Это вопрос национальной безопасности и контроля за перемещением
граждан».
Как сообщал Корреспондент.net, граждане России с 1 марта будут
въезжать в Украину только по загранпаспортам (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.03).
***
Уряд України виділяє 1,8 млрд грн підприємствам для компенсації
заробітної плати мобілізованим військовослужбовцям. Про це на засіданні
Кабінету Міністрів України в середу, 4 березня, повідомив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк.
«Тепер підприємство отримує з державного бюджету гроші на виплату
середньої місячної заробітної плати кожному мобілізованому», – наголосив
він.
Глава уряду звернувся до міністра фінансів України Н. Яресько
профінансувати відповідні видатки, а до міністра соціальної політики
України П. Розенка – розіслати інструктивні листи в регіони України
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
А. Яценюк сподівається, що Верховна Рада прискорить розгляд
законопроекту щодо повернення іноземної валюти із закордонних
рахунків.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк висловив сподівання, що парламент
України прискорить розгляд та ухвалить у другому читанні урядовий
законопроект, що дає змогу повернути до України іноземну валюту, яка
перебуває на закордонних рахунках, і зробити ще один крок до стабілізації
національної грошової одиниці. Про це глава уряду сказав на засіданні
Кабінету Міністрів у середу, 4 березня.
Він нагадав, що ухвалений Верховною Радою в першому читанні проект
змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті» щодо валютного регулювання та валютного контролю дає
можливість повернути в Україну іноземну валюту – «мільярди доларів, які
залишилися за кордоном, і стабілізувати валютну ситуацію».
Глава уряду висловив вдячність міністру фінансів України Н. Яресько за
те, що їй «вдалося протягом двох днів нарешті вмовити членів парламенту
хоча б у першому читанні проголосувати за цей закон».
Уряд, наголосив А. Яценюк, робить усе, що в його компетенції, аби
стабілізувати валютну ситуацію: «У нас як уряду небагато інструментів, як
впливати на курс національної грошової одиниці, адже це є виключною
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компетенцією Національного банку країни, але всім, що у нас є, ми
допомагаємо. У тому числі і через законодавчу ініціативу щодо скорочення
термінів розрахунку в іноземній валюті, яке дає можливість повернути
іноземну валюту, що знаходиться зараз на закордонних рахунках, назад до
України, і таким чином зробити ще один крок до стабілізації національної
грошової одиниці».
А. Яценюк також нагадав, що 3 березня провів розмову з міністром
фінансів Сполучених Штатів Америки: «Ми очікуємо на позитивне рішення
наших міжнародних партнерів щодо фінансової допомоги і виділення
першого траншу для стабілізації української економіки Міжнародним
валютним фондом».
«Усі попередні заходи, передбачені нашою програмою співпраці з
Міжнародним валютним фондом, як завжди, виконані українським урядом.
Тому ми очікуємо, що Рада директорів МВФ проведе свої збори 11 березня, і
в найкоротші терміни після позитивного рішення ми зможемо отримати
додатковий фінансовий ресурс, який стабілізує як національну грошову
одиницю, так і державні фінанси», – підкреслив глава уряду (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.03).
***
А. Яценюк доручив членам уряду щомісяця звітувати про виконання
плану Кабінету Міністрів.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив усім членам Кабінету
Міністрів України щомісячно звітувати «про те, які заходи виконані урядом,
що нам вдалося зробити, як ми виправляємо помилки, яких припускаємося,
які результати вже досягнуті та які будуть отримані». Про це глава уряду
сказав на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 4 березня.
А. Яценюк повідомив, що на засіданні 4 березня уряд приймає рішення
про затвердження плану заходів із чіткого виконання як Програми дій
Кабінету Міністрів України, так і Стратегії розвитку України «Україна2020», затвердженої Указом Президента України: «Це покроковий план, який
ми вже реалізуємо майже протягом двох місяців, щодо проведення
конкретних структурних реформ в країні – економічних, фінансових і
соціальних».
«Ми зі шляху реформ і зі шляху змін нікуди не звернемо. Усвідомлюємо,
що на першому етапі вони складні, і сприйняття людей також непросте. Але
ми знаємо, що це фундамент для подальшого економічного зростання в
країні, для стабілізації, створення робочих місць, підняття заробітних плат і
відновлення української економіки, – наголосив А. Яценюк. – Якщо ми так
будемо покроково йти, як ми це робимо зараз, 2016 р. нарешті стане роком
відновлення країни. І ми цей шлях спільно з Президентом, парламентом, усім
урядом і основне – з народом України, пройдемо» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.03).
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***
Уряд відсторонив від виконання обов’язків директора ПівденноЗахідної залізниці О. Кривопішина та просить правоохоронців порушити
проти нього кримінальну справу. Про це на засіданні Кабміну в середу
повідомив Прем’єр-міністр А. Яценюк, посилаючись на інформацію в ЗМІ
про корупційні діяння О. Кривопішина.
За його словами, О. Кривопішин побудував за державні кошти
спортивно-розважальний комплекс «Олімпік віледж».
Крім того, він доручив відсторонити на два тижні від виконання
обов’язків і провести службове розслідування щодо голови Державної
фінансової інспекції М. Гордієнка. За «необ’єктивність проведення
фінансової перевірки концерну Антонова, зловживання фінансових
інспекторів під час проведення аудиту великих державних компаній і
відсутність дієвого контролю за державними коштами та майном».
«За даними фінансової перевірки, проведеної цією інспекцією, усьому
керівництву концерну треба дати орден, щоправда концерн знаходиться
майже на межі банкрутства. Прошу два тижні (для відсторонення голови
Держфінінспекції. – Прим. ред), а після того думаю, що треба приймати там
нове кадрове рішення і готувати сильну і чесну людину», – зазначив Прем’єр
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 4.03).
***
Кабмин изменил период отопительного сезона.
Правительство Украины внесло изменения в Правила предоставления
населению услуг по газоснабжению, четко установив сроки отопительного
периода – с 1 октября по 30 апреля включительно. Отметим, ранее
отопительный сезон начинался 15 октября и заканчивался 15 апреля. Таким
образом,
период
отопительного
сезона
увеличен
на
месяц
(http://korrespondent.net/ukraine/3486562-kabmyn-yzmenyl-peryod-otopytelnohosezona).
Соответствующие правки в Правила закреплены постановлением
Кабинета Министров № 74 от 2 марта, опубликованным во вторник.
Нынешняя
редакция
Правил
содержит
лишь
определение
межотопительного периода – это «период между завершением отопительного
периода и началом следующего», тогда как в новой редакции – это «период с
1 мая по 30 сентября включительно».
Помимо того, поправками запрещено одному предприятию
осуществлять как поставки, так и распределение природного газа.
Из других новшеств, в частности, введение таких понятий, как
контрольное снятие показаний счетчиков газа, их повреждение и
повреждение пломб.
Как
сообщал
Корреспондент.net,
Национальная
комиссия,
осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг
(НКРЭКУ), 3 марта повысила цены на газ для населения, но
дифференцировала их в зависимости от того, в какой период потребляется
32

газ – отопительный или межотопительный. Кроме того, были повышены
тарифы на отопление (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
3.03).
***
Кабинет Министров Украины решил вернуть прежнюю систему
платы за отопление в течение 12 месяцев. Об этом сказал министр
энергетики и угольной промышленности В. Демчишин, сообщили в Кабмине.
Министр отметил, что потребители снова будут платить в течение года
– именно на такой период будет разбита плата за теплоснабжение. «Это
будет среднеарифметическая сумма с последующей корректировкой.
Возвращаемся к той системе, которая существовала раньше», – сказал
В. Демчишин (Корреспондент.net (http://korrespondent.net/ukraine/3486978v-ukrayne-za-otoplenye-snova-budut-platyt-v-techenye-hoda). – 2015. – 4.03).
***
В Минобороны заявили о начале второго этапа мобилизации. Первый
этап четвертой волны мобилизации выполнен на 90 %, отрапортовали в
Минобороны.
«По данным Главного управления оборонного и мобилизационного
планирования Генштаба Вооруженных сил Украины, первый этап четвертой
волны мобилизации выполнен на 90 %», – заявила пресс-секретарь
В. Кушнир. По ее словам, сейчас начинается второй этап четвертой волны –
оповещение (http://korrespondent.net/ukraine/3486236-v-mynoborony-zaiavylyo-nachale-vtoroho-etapa-mobylyzatsyy).
Ранее сообщалось, что двое сельских глав на Харьковщине отказались
вручать повестки 30 военнообязанным. В отношении них открыто уголовное
производство по ч.1 ст. 367 УК Украины.
Напомним, что 14 января Президент П. Порошенко подписал указ о
четвертой волне мобилизации. Мобилизация будет проводиться в течение
2015 г. в три очереди в течение 210 суток. Новая волна мобилизации в
Украине началась 20 января, в ее ходе планируется призвать на службу около
50 тыс. человек – как военнослужащих запаса, так и солдат-срочников.
После сообщений о массовом уклонении от мобилизации, особенно в
западных регионах, власти ужесточили наказание за срыв мобилизации
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 3.03).
***
Україна, Росія та Єврокомісія розпочнуть переговори щодо «газового
літнього пакета» до 1 квітня. Про це повідомив міністр палива та
енергетики України В. Демчишин за результатами тристоронніх газових
переговорів у Брюсселі, повідомляє УНІАН.
«Ми домовилися про те, що ми проведемо зустріч до 1 квітня під егідою
Європейськоі комісіі. Віце-президент Шевчович скличе додаткову зустріч з
цього питання. Усі погодилися, що є необхідність такої зустрічі, тому що на
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ній повинні обговорюватися не тільки знижка, про яку говорить російська
сторона, але й інші параметри – це і умови платежів, вартість транзиту,
графік платежів», – пояснив він.
В. Демчишин упевнений, що на «одній із зустрічей, які пройдуть
протягом наступних трьох тижнів, може бути досягнуте рішення».
«В української сторони немає критичної необхідності укладати швидку
домовленість, і “Газпром” це розуміє. У нас зараз достатньо сильні позиції, а
обсяги постачання з Європи достатні, тому що різко скорочується
споживання, тому що змінюється цінова політика, велика увага приділяється
енергоефективності, змінюється структура ринку. Тому споживання за
останні два місяці впало на 15–20 %, ми очікуємо, що такий тренд буде
продовжуватися», – деталізував міністр.
Відповідаючи на запитання про те, що скороченням газу «Газпром»
намагається «вбити» реверсне постачання, глава відомства висловив думку,
що це рішення не є правильним. «Насправді, вони вбивають своїх
споживачів, обмежуючи постачання своїм клієнтам, вони дають можливість
їм переключитися на інших постачальників», – вважає В. Демчишин
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.03).
***
Державне агентство земельних ресурсів України затвердило план
заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Коаліційної угоди у сфері земельних відносин.
Заходи спрямовані на створення сприятливого для інвестицій
середовища,
удосконалення орендних
відносин та
ефективного
розпорядження землями державної та комунальної форми власності. У плані
окреслено першочергові заходи щодо реформування сфери земельних
відносин і забезпечення сталого розвитку сільських територій.
Так, з метою розширення повноважень органів місцевого
самоврядування фахівцями Держземагентства вже розроблено проект закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження
земельними ділянками і здійснення контролю за використанням та охороною
земель».
Цим проектом пропонується на законодавчому рівні визначити органи
місцевого самоврядування розпорядниками земель державної та комунальної
власності (крім земель дна територіального моря та земельних ділянок, на
яких розташовано об’єкти, які підлягають приватизації). При цьому надання
земельних ділянок особливо цінних земель здійснюватиметься за
погодженням з Кабінетом Міністрів України (на сьогодні – з Верховною
Радою України). Крім того, пропонується закріпити норми щодо можливості
розроблення документації із землеустрою без дозволу розпорядників земель
у разі розміщення на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна. Водночас
законопроектом передбачено запровадження ефективного державного
нагляду і контролю за використанням та охороною земель і надання таких
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повноважень центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері земельних відносин.
Планом передбачено також ряд заходів щодо ефективного формування
бази даних Державного земельного кадастру. Зокрема, фахівцями
Держземагентства розроблено законопроект «Про внесення змін до Закону
України “Про Державний земельний кадастр”», мета якого забезпечення
вільного доступу в мережі Інтернет до інформації про земельні ділянки, у
тому числі про землевласників і землекористувачів. Проектом пропонується
встановити норму щодо оприлюднення відомостей про суб’єкти права
власності та інші речові права.
Для вдосконалення орендних відносин, забезпечення монетизації
орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів
оренди земель фахівцями земельного відомства розроблено проект закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розвитку орендних відносин на землю». Проектом закону пропонується
встановити мінімальний термін оренди земель сільськогосподарського
призначення – сім років. Право оренди земельної ділянки можна буде
продати, подарувати чи поміняти. За систематичну невиплату орендної плати
орендодавець зможе розірвати договір в односторонньому порядку.
Проектом закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»,
зареєстрованим у Верховній Раді України 22.12.2014 р. за № 1580,
планується врегулювати питання модернізації орендних платежів. Зокрема
проектом пропонується внести зміни до ст. 22 Закону України «Про оренду
землі» і визначити, що орендна плата за землі приватної власності
справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки по орендній
платі за землю можуть здійснюватися у натуральній формі, у такому випадку
розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту
вартості товарів за ринковими цінами.
Загалом пропонується ряд заходів на виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди з питань організації
діяльності Держземагентства, у сфері місцевого самоврядування та у сфері
земельних відносин (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.03).
***
Міністр закордонних справ України П. Клімкін у рамках офіційного
візиту в Японію зустрівся з міністром економіки, торгівлі та
промисловості Японії Й. Міядзава.
Обидва міністри привітали підписання минулого місяця у Києві
ключової угоди між Україною та Японією про сприяння та взаємний захист
інвестицій. Ця угода є важливим сигналом для ділових кіл обох сторін і
закладає міцний фундамент для поглиблення українсько-японського
економічного співробітництва.
Міністри відзначили, що приєднання України до спільного ринку ЄС з
підписанням минулого року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
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відкриває нові можливості для інвесторів і надає додаткового імпульсу
інвестиційній співпраці Японії з Україною.
Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Й. Міядзава
підтвердив налаштованість японської сторони розвивати співпрацю з
Україною у сфері модернізації енергетичної інфраструктури з метою
забезпечення енергетичної безпеки України, відповідно до домовленостей
лідерів «великої сімки». Така співпраця передбачає впровадження в Україні
передових японських енергоощадних технологій.
Міністр П. Клімкін також провів зустрічі з головою парламентської
Асоціації дружби Японія – Україна Е. Морі та членами парламенту Японії,
головою Комітету зі співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу
«Кеіданрен» Н. Сасакі, президентом Ради з міжнародних зв’язків Японії К.
Мацудзава та взяв участь у прес-конференції для провідних засобів масової
інформації Японії (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.03).
***
Скорочення пенсій не стосуватиметься осіб, які отримують пенсію
менше 1423 грн. Для працюючих пенсіонерів, які отримують менше
1423 грн, виплати не скорочуватимуться. Про це повідомив міністр
соціальної політики П. Розенко.
«Ми відпрацювали єдине, на мій погляд, правильне рішення –
скорочення пенсій на 15 % не буде стосуватися осіб, які отримують пенсію
менше 1423 грн станом на сьогоднішній день, – сказав він. – Також за
пропозиціями уряду, народних депутатів і комітетів прийнято рішення не
передбачати обмеження пенсій для військовослужбовців – осіб рядового та
начальницького складу, а також працівників відповідно Міністерства
оборони, Головного управління розвідки, Міністерства внутрішніх справ,
усіх силових органів, які сьогодні залучені в проведенні відповідно
антитерористичної операції» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
3.03).
***
Віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко
обговорив з директором Секретаріату Енергетичного співтовариства
Я. Копачем стан співробітництва у сферах енергоефективності та
розвитку відновлювальної енергетики.
Під час зустрічі сторони підкреслили важливість приведення
законодавства України до Директив ЄС і вимог Енергетичного
співтовариства.
Я. Копач повідомив, що Енергетичне співтовариство готове надавати
Україні технічну допомогу в підготовці та розробці законодавства відповідно
до вимог Європейського Союзу у сфері енергоефективності.
«Україна зацікавлена у отриманні консультаційної допомоги з боку
Енергетичного співтовариства щодо пошуку оптимальних рішень у питаннях
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енергетичної ефективності, – сказав Г. Зубко. – Ми поставили собі план
вийти на ринкові ціни на газ протягом трьох років. Істотне підвищення
тарифів на газ планується вже з 1 квітня, а тому нам потрібно пройти шлях
по обліку, термосанації, зменшенню споживання природного газу та
переходу на альтернативні джерела енергії. Ми повинні пройти цей період
швидше, ніж це зробили і Польща, і Швеція.
Ми розуміємо, що шлях до енергетичної незалежності України
складний, але пройти його необхідно якнайшвидше».
Г. Зубко підкреслив, що уряд працює в напрямі імплементації Директиви
2006/32/ЄС про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні
послуги, Директиви 2010/31/ЄС стосовно енергоефективності будівель і
Директиви 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та
стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших
ресурсів енергоспоживчими продуктами. Зокрема, доопрацьовуються
законопроекти «Про енергетичну ефективність будівель», «Про ефективне
використання паливно-енергетичних ресурсів», які будуть направлені на
розгляд Верховної Ради України.
Віце-прем’єр-міністр України зазначив також, що прийнятий у першому
читанні в парламенті законопроект стосовно запровадження механізму ЕСКО
стане «дійсно дуже дієвим інструментом для того, щоб запустити на ринок
України компанії, які зможуть впроваджувати великі обсяги заходів по
енергоефективності».
Г. Зубко подякував іноземним партнерам за запропоновану допомогу в
розробці відповідного законодавства, зазначивши, що уряд і парламент
працюватимуть над узгодженням нових законодавчих актів з уже чинною
нормативною базою (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.03).
***
В Донецкой области намерены создать три военно-гражданских
администрации – областную, а также Волновахскую и Марьинскую
районные. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации
А. Кихтенко, информирует сайт ведомства во вторник, 3 марта.
Чиновник на совещании с руководителями городов и районов в
Краматорске отметил, что военно-гражданские администрации – это
временные государственные органы, которые будут действовать на
территории
Донецкой
и
Луганской
областей
(http://korrespondent.net/ukraine/3486377-v-donetskoi-oblasty-budet-try-voennohrazhdanskykh-admynystratsyy).
Такие администрации призваны обеспечить выполнение законов
Украины и не допустить гуманитарной катастрофы на определенной
территории. Администрации образуются главой государства. «Мы подали
предложения по созданию на территории Донецкой области трех военногражданских администраций – областной, Волновахской и Марьинской
районных», – сообщил А. Кихтенко.
Он также рассказал, что в настоящее время рассматривает вопрос о
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создании военно-гражданских администраций в Авдеевке, Угледаре и
отдельно – в Красногоровке Марьинского района.
Как сообщал Корреспондент.net, 26 февраля Президент Украины
П. Порошенко подписал Закон Украины «О военно-гражданских
администрациях»,
принятый
Верховной
Радой
3
февраля
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 3.03).

ПОЛІТИКА
Президент ПАСЕ призвала Россию освободить Н. Савченко.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы А. Брассер
призвала Россию освободить народного депутата, члена постоянной
делегации Украины в ПАСЕ Н. Савченко, сообщает во вторник, 3 марта,
пресс-служба ПАСЕ.
«Если не по какой-то другой причине, то хотя бы из гуманных
побуждений российская власть должна спасти жизнь Н. Савченко», –
подчеркнула А. Брассер (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3486619prezydent-pase-pryzvala-rossyui-osvobodyt-savchenko).
Президент ПАСЕ отметила, что на этой неделе в Страсбурге будут
отмечать 25-летие Европейского комитета по предупреждению пыток. «Я не
могу придумать более достойного вклада в это (празднование. – Прим. ред.)
российской власти, чем освобождение из сострадания Н. Савченко», –
заявила она.
Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе член
президентского Совета по правам человека Е. Масюк отметила резкое
ухудшение состояния здоровья Н. Савченко. Правозащитник заявила, что у
арестованной «начались серьезные проблемы с внутренними органами.
Н. Савченко может умереть в ближайшие дни». Российские тюремщики в
ответ заявили, что состояние Н. Савченко удовлетворительное
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.03).
***
признал дипломатический

Московский суд не
иммунитет
Н. Савченко.
Басманный суд Москвы отказался отпускать украинскую летчицу
Н. Савченко, которая является делегатом ПАСЕ, на заседания ассамблеи. Об
этом сообщил в Twitter ее адвокат Н. Полозов (http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3486944-moskovskyi-sud-ne-pryznal-dyplomatycheskyi-ymmunytetsavchenko).
«Басманный суд не стал разбираться в иммунитете делегата ПАСЕ
Савченко и отказал», – написал он.
Таким образом, жалоба Н. Савченко на отказ следователя отпустить ее
из СИЗО на заседание ПАСЕ отклонена.
38

Напомним, 10 февраля суд продлил арест Н. Савченко до мая, несмотря
на статус депутата ПАСЕ, наделяющий ее иммунитетом (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.03).
***
Президент США Б. Обама продлил санкции против России на год,
сообщает пресс-служба Белого дома.
Согласно заявлению Б. Обамы, по-прежнему действует ситуация, при
которой имеется «необычная и экстраординарная угроза безопасности и
внешней политике США». Эту угрозу представляют «политика и люди,
которые подрывают демократические процессы и институты в Украине,
угрожают
миру,
безопасности,
стабильности,
суверенитету
и
территориальной целостности (Украины) и допускают неправильное
использование принадлежащих ей средств», – заявил Б. Обама
(http://korrespondent.net/world/3486613-obama-prodlyl-na-hod-sanktsyy-votnoshenyy-rossyy).
Таким образом, на год продлевается действие всех раундов санкций
против России, введенных в 2014 г., включая последние экономические
санкции против Крыма от декабря 2014 г. Об этом будет уведомлен Конгресс
США, заключил Б. Обама (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 4.03).
***
Россия отправила на Донбасс 17 гуманитарный конвой.
В составе колонны более 160 машин, которые везут на Донбасс свыше
1,8 тыс. т гуманитарных грузов, заявили в МЧС РФ.
Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась на
Донбасс. Об этом сообщил в среду, 4 марта, ТАСС замначальника
Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ
О. Воронов (http://korrespondent.net/world/russia/3486633-rossyia-otpravyla-nadonbass-17-y-humanytarnyi-konvoi).
По словам О. Воронова, около 90 % гуманитарных грузов составляют
продукты питания. Также жителям двух регионов будут доставлены
предметы первой необходимости и другие материальные средства для
жизнеобеспечения населения. «Гуманитарная помощь в равных частях будет
распределена между Луганской и Донецкой областями», – сообщил он.
Это уже 17 колонна МЧС России с гуманитарной помощью для
Донбасса. По данным МЧС РФ, с середины августа прошлого года для
жителей Донецкой и Луганской областей было доставлено более 22 тыс. т
гуманитарных грузов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
4.03).
***
Украина примет участие в учениях НАТО вместе с Финляндией и
Швецией. В основу сценария учений положен виртуальный конфликт между
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двумя островными государствами, которые не являются членами НАТО.
Учения будут проводиться с 4 по 10 марта этого года. Вместе с Украиной в
учениях Альянса примут участие и другие страны-партнеры по программе
«Партнерство ради мира», в том числе Швеция и Финляндия. Об этом
говорится
в
сообщении
пресс-службы
СНБО
(http://korrespondent.net/ukraine/3486961-ukrayna-prymet-uchastye-vuchenyiakh-nato-vmeste-s-fynliandyei-y-shvetsyei).
«В этом году союзники по НАТО пригласили к участию в учениях
нескольких наиболее важных партнеров, в том числе Украину. Кроме нашего
государства, участниками учений среди стран-партнеров также стали
Австралия, Финляндия, Швеция и Япония», – сказано в сообщении.
Как отмечается, с целью надлежащего обеспечения участия в учениях в
Украине создан специальный командный штаб, в состав которого вошли
эксперты ряда национальных министерств и ведомств.
Координацию работы украинской команды во время учений будет
осуществлять аппарат Совета национальной безопасности и обороны
Украины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.03).
***
4 березня під Верховною Радою відбувся пікет ліквідаторів аварії на
ЧАЄС, передає кореспондент УНН.
У пікеті взяли участь до 40 осіб, які тримали плакати із написами «Ми
були першими на ліквідації – нас першими ліквідують», «Незалежна Україно,
захисти нас, воїнів-ліквідаторів» та ін. Пікетувальники виступили за
збереження пільг і пенсій для ліквідаторів (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 4.03).
***
Возле здания Верховной Рады Украины проходит акция, участники
которой требуют принять законопроект об усилении роли
территориальных общин в управлении земельными ресурсами. В акции
напротив центрального входа в здание парламента принимает участие около
200 человек. Участники акции держат плакаты с лозунгами: «Финансовую
независимость местным общинам», «Местным общинам – больше
полномочий», «Землю – в распоряжение сельским, поселковым и городским
советам» и «Верните землю людям! Законопроект № 1159 – так».
Отметим, согласно повестки дня Верховной Рады этот законопроект
депутаты сегодня должны рассмотреть в первом чтении (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3487201-pod-radoi-mytynh-trebuetfynansovoi-nezavysymosty-rehyonov). – 2015. – 5.03).
***
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру
г. Харькова Г. Кернесу, сообщает пресс-служба ведомства в среду,
4 марта.
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В сообщении говорится, что следователи ГПУ 2 марта 2015 г. сообщили
Г. Кернесу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных
сразу тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 146 (незаконное
лишение свободы или похищение человека), ст. 127 (пытки), ст. 129 (угроза
убийством). Также ему объявлено о завершении досудебного расследования
(http://korrespondent.net/ukraine/3486922-kernesu-soobschyly-o-podozrenyy-vprestuplenyiakh-po-trem-statiam-uk).
По состоянию на 4 марта 2015 г. потерпевшие и Г. Кернес уже
ознакомились с материалами уголовного производства, добавили в ГПУ.
В настоящее время с материалами производства знакомится сторона
защиты, после чего уголовное производство с обвинительным актом будет
направлено в Высший специализированный суд Украины для определения
подсудности (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.03).
***
В Испании задержали экс-министра финансов Украины.
Ю. Колобов, который в 2012–2014 гг. был министром финансов
Украины, проживал в автономной области Валенсия. Он был объявлен в
международный розыск 30 октября 2014 г. Уголовное дело против эксминистра было открыто в конце сентября.
Генпрокуратура расследует уголовное производство в отношении
Ю. Колобова по подозрению в растрате 220 млн грн бюджетных средств. Он
подозревается в том, что в сговоре с другими чиновниками в нарушение
условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком»
организовал подготовку законопроекта о внесении изменений в
государственный бюджет, который направили в Кабмин. Это привело к
выделению 220 млн грн на приобретение за счет государства
телекоммуникационного оборудования для создания телекоммуникационной
сети специального назначения (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 4.03).

ЕКОНОМІКА
Нацбанк принял ряд решений для стабилизации денежно-кредитного
рынка.
Во время заседания Комитета по монетарной политике Национального
банка были рассмотрены и одобрены предварительно согласованные с МВФ
ориентиры монетарных агрегатов. В частности, максимально допустимый
рост монетарной базы в 2015 г. был оценен в 91 млрд грн, сообщает прессслужба НБУ.
Параметры монетарной программы предусматривают следующее:
– значительная часть увеличения монетарной базы будет обеспечена
путем предоставления кредитных ресурсов Фонду гарантирования вкладов
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физических
лиц
для
осуществления
компенсаций
вкладчикам
ликвидируемых банков с целью восстановления стабильной работы
банковской системы;
– жесткое ограничение роста объемов ОВГЗ в портфеле НБУ, то есть
минимизация финансовой поддержки «Нефтегаза» и государственного
бюджета;
– активное использование стерилизационных инструментов для
абсорбции избыточной ликвидности банковской системы с целью
нивелирования инфляционного и девальвационного давления;
– равномерное квартальное распределение перечислений прибыли
Национального банка в государственный бюджет для недопущения
дестабилизации денежного и валютного рынков.
«Этот комплекс мер вместе с уже введенными административными
ограничениями на фоне деэскалации военного конфликта на востоке страны
и получения средств от международных финансовых организаций, позволит
снять напряжение на денежно-кредитном рынке, снизить волатильность
обменного курса, и сформировать тенденцию на снижение инфляции до
однознакового уровня в среднесрочной перспективе», – говорится в
сообщении НБУ.
Кроме того сообщается, что как только указанные тенденции
«приобретут
устойчивый характер и при наличии признаков
макрофинансовой стабилизации Национальный банк Украины намерен
постепенно смягчать денежно-кредитную политику и отменять введенные
административные ограничения».
Как сообщал «Минфин» ранее, Нацбанк повышает учетную ставку с
19,5 до 30 % для стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке, а
также повышает объем обязательных резервов банков (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.03).
***
Національний банк України заборонив зняття готівкових коштів в
іноземній валюті з платіжних карт.
Про це йдеться в постанові НБУ № 160 від 3 березня 2015 р. «Видача
готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами,
емітованих як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в
гривнях», – наголошується в документі.
Як зазначається, постанова № 160 діятиме з 4 березня до 3 червня 2015 р.
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 4.03).
***
Национальный банк продлил до 3 июня запрет на перевод за границу
валюты. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 160 от 3 марта
2015 г.
В частности, по поручению физлиц за пределы Украины
осуществляются переводы иностранной валюты по текущим валютным
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неторговым операциям: без подтверждающих документов с текущего счета в
иностранной валюте или без его открытия на сумму, которая в эквиваленте
не превышает 15 000 грн в один операционный день.
Физические лица-нерезиденты осуществляют такие переводы на
основании документов, подтверждающих источники происхождения средств,
с текущего счета в иностранной валюте на сумму, превышающую в
эквиваленте 15 тыс. грн, но не более 150 тыс. грн в месяц.
Сообщается, что указанные требования не распространяются на оплату
расходов на лечение, транспортировку больных; оплату расходов, связанных
со смертью граждан за рубежом; переводы, которые осуществляются на
основании решений судебных, следственных и других правоохранительных
органов; оплату расходов на обучение, денежных переводов нерезидентов в
Украине.
Кроме того, этим же постановлением Национальный банк продлил до 3
июня 2015 г. запрет на продажу валюты населению на сумму более чем 3
тыс. грн в сутки.
В то же время ограничения относительно суммы операции по продаже
наличной валюты не распространяются на случаи осуществления банком
такой операции с физлицом-резидентом при одновременном соблюдении
следующих условий: физическое лицо покупает наличную иностранную
валюту и использует ее исключительно для целей выполнения собственных
обязательств в иностранной валюте по кредитным договорам, заключенным с
уполномоченным банком-кредитором; банк осуществляет продажу наличной
иностранной валюты в сумме, не превышающей объем обязательств в
иностранной валюте физического лица-заемщика по кредитному договору
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.03).
***
Иностранным акционерам временно запретили забирать дивиденды.
Национальный банк полностью запретил выведение дивидендов из
страны. Постановление вступает в силу 4 марта и будет действовать до
3 июня. Об этом говорится в постановлении НБУ № 160 от 3 марта 2015 г.
«Запретить покупку, перечисление иностранной валюты с целью проведения
таких операций… по возврату за границу иностранному инвестору
дивидендов», – сказано в документе.
Ранее под такой запрет не попадали дивиденды по ценным бумагам,
которые
обращаются
на
фондовых
биржах
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.03).
***
Споживання газу скоротилося на 16 %.
За оперативними даними українські промислові підприємства, бюджетні
установи, теплокомуненерго та населення використали за лютий 2015 р.
4428,9 млн куб. м природного газу, що на 16 % менше, ніж у лютому 2014 р.
Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз-Україна».
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«При цьому споживачі України за категоріями, встановленими
постановою уряду № 296 (промисловість, ТКЕ, бюджетні установи)
перевищили ліміти використання природного газу майже на 9 % (за
підсумками січня 2015 р. перевищення становило 13 %)», – ідеться в
повідомленні.
Зазначені категорії спожили 2452,8 млн куб. м газу при запланованому
об’ємі 2259,6 куб. м. Населення використало за лютий 1976,0 млн куб. м, що
на 20 % менше, ніж у лютому минулого року. Усі дані не враховують
показники АР Крим.
«Найбільше перевищення лімітів, встановлених постановою № 296,
спостерігалось у Рівненській (+156 %), Черкаській (+87 %), Одеській та
Чернігівській (+28 %) областях. Водночас сім регіонів використали менші
обсяги, ніж встановлено лімітами, а 10 регіонів – незначно перевищили
ліміти», – повідомляє прес-служба.
Зокрема, менше лімітів у лютому споживали Житомирська (–6 %),
Полтавська (–4 %), Херсонська, Тернопільська, Волинська (по –1 %),
Донецька (–22 %) і Луганська (–43 %) області. Дані щодо споживання газу в
зоні АТО надходять із затримкою.
Перевищення лімітів у промисловості становить майже 5 %, на
підприємствах ТКЕ – 16 %. Бюджетні установи використали на 19 % газу
менше за встановлену норму (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 3.03).
***
Частка експорту України в Європейський Союз до ВВП зросла з 9 % у
2013 р. до 13 % у 2014 р. Про це сказав голова торговельно-економічної
секції представництва ЄС в Україні Н. Бердж в інтерв’ю бюлетеню
представництва.
За словами Н. Берджа, торговельні преференції ЄС на початку мали
позитивний вплив на українську економіку. «За травень – червень 2014 р.
(два місяці, що пройшли від моменту, коли преференції були введені)
порівняно з травнем – червнем 2013 р. український експорт до ЄС зріс
приблизно на 25 %», – сказав він.
Але протягом року ситуація почала змінюватися через девальвацію,
загальний спад економіки через зовнішню агресію і брак довіри у інвесторів.
«Протягом 11-місячного періоду (11 місяців 2014 р. порівняно з 11 місяцями
2013 р.) експорт зріс на 12 %. На жаль, у грудні економічна ситуація в
Україні ще більше погіршилася. Тому цифри наприкінці року свідчили про
те, що загалом протягом 2014 р. експорт України до ЄС зріс лише на 2,6 %
(усі ці цифри – у доларах)», – зазначив він.
Н. Бердж додав, що вплив преференцій не був аж надто таким великим,
яким міг би бути. Однак якщо порівняти з експортом до Росії, то там ситуація
значно гірша: експорт до російських ринків упав на 33,7 % (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.03).
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***
Мінприроди відкрило для загального доступу інформацію про
власників усіх спецдовзолів на розробку родовищ природних копалин, а
також підстави та спеціальні умови для видачі таких дозволів. Про це
заявив міністр екології і природних ресурсів І. Шевченко, повідомляє сайт
міністерства. Відповідну інформацію нанесено на карту родовищ.
«Це ключова інформація, за якою одразу видно, чи відповідає
необхідним критеріям і компанія, що отримала спецдозвіл. Раніше пошук
таких даних був предметом журналістських розслідувань, і офіційне
отримання цих даних було складним і довгим процесом. Відтепер уся
інформація є на сайті, і кожен громадянин може подивитися спеціальні
умови, на яких використовується будь-яке родовище корисних копалин і
підставу його надання», – наголосив І. Шевченко (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.03).
***
Предприниматели малого и среднего бизнеса производят более
половины общего объема продовольствия в Украине. Об этом на брифинге
сообщил министр аграрной политики и продовольствия А. Павленко.
«4 млн 200 тыс. людей задействовано у нас в личном сельском хозяйстве
и почти 50 тыс. фермеров занимаются именно в направлении малого и
среднего бизнеса. Этот большой так называемый пул людей создает более
половины общего производства в нашем аграрном бизнесе», – заявил
А. Павленко (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 4.03).
***
Украина стала поставлять больше продуктов на Крымский
полуостров. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Согласно сообщению, за прошедшую неделю из Украины в
аннексированный Россией Крым было доставлено 12 989 т подкарантинной
продукции.
Согласно сообщению ведомства, из Украины на территорию
полуострова ввезено 8870,5 т овощей и фруктов, что на 729 т больше, чем
неделей ранее.
В то же время в ведомстве уточнили, что из-за нарушений норм
«действующего законодательства Российской Федерации и Таможенного
союза» в Крым не пропустили 1186 т подкарантинной продукции. Это
составляет 13,4 % от украинского грузопотока, отметили в
Россельхознадзоре, добавив, что в последние дни из Украины везут
картофель, капусту, лук, морковь, яблоки и сухофрукты (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2015. – 4.03).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Газ для населения дорожает более чем втрое.
C 1 апреля Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
повысила минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3600 грн
за 1 тыс. куб. м.
Такая цена будет действовать только в отопительный сезон – с 1 октября
по 30 апреля на объем до 200 куб. м в месяц.
Газ, потребленный не в отопительный сезон, будет оплачиваться по цене
7188 грн за 1 тыс. куб. м.
Такая же цена будет на газ, потребленный в отопительный сезон, если
объем потребления будет превышать 200 куб. м в месяц.
Таким образом, цена газа, используемого населением для приготовления
пищи и подогрева воды, возрастет с 1182 до 7188 грн.
Напомним, перед Новым годом Премьер А. Яценюк заявил о
необходимости ускорить приведение энерготарифов к рыночному уровню.
Предыдущее повышение тарифов на газ произошло с 1 мая 2014 г.,
однако, как отметил А. Яценюк, его позитивные результаты были «съедены»
девальвацией гривни.
«Позитивные результаты» для киевлян, как писал Корреспондент.net,
уже выразились в троекратном росте квартплаты.
Отметим также, что в декабре 2013 г. А. Яценюк требовал от
правительства Н. Азарова снизить цену на газ на 30 %.
В 2012 г. А. Яценюк был автором законопроекта, который предлагал
продавать населению только газ собственной добычи. Целью законопроекта
было избежание роста цен, как неизбежного фактора закупок газа у РФ
(Главред (http://glavred.info). – 2015. – 4.03).
***
Тепло для населения подорожает на 72 % с апреля.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере
энергетики и коммунальных услуг, с апреля увеличила средневзвешенный
тариф на тепло для населения на 71,8 % – до 537,2 грн/1 Гкал (без НДС).
Соответствующее решение регулятор принял на заседании в Киеве во
вторник, 3 марта, пишет «Интерфакс-Украина».
По словам главы НКРЭКУ Д. Вовка, новый тариф на 100 % покрывает
себестоимость
производства
тепловой
энергии
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.03).
***
Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики
Украины в 2015 г. на 5,5 % и инфляцию на уровне 25 %. Об этом
сообщается в проекте Меморандума между Украиной и МВФ, который был
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подписан сторонами 28 февраля.
«По оценкам МВФ, экономическая активность в 2014 г. сократилась на
6,9 %, и показатели за декабрь свидетельствуют о продолжающемся спаде
производства, оборота розничной торговли и объемов строительства. В этой
связи экономическая активность может достичь самого низкого значения в
середине
2015
г.»,
–
сказано
в
меморандуме
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3486743-mvf-prohnozyruet-padenyeekonomyky-ukrayny-y-ynfliatsyui-v-25).
Однако в документе прогнозируется, что политика реформ будет
набирать обороты и пойдут восстановительные работы – спад экономической
активности затормозится по итогам 2015 г. до 5,5 %.
«Инфляция потребительских цен в 2014 г. ускорилась на фоне
обесценивания денежной единицы и роста административных цен, –
говорится в документе. – На конец 2014 г. достигла 25 % и, по прогнозам, в
течение 2015 г. инфляция будет оставаться примерно на аналогичном
уровне».
В то же время в МВФ предполагают, что в условиях реформ инфляция
резко затормозится, снизившись до порядка 10 % в 2016 г. и до 5 % к 2018 г.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.03).
***
Україна зайняла четверте місце серед 15 найбільш нещасних
економік світу в 2015 р. Про це говорять результати дослідження агентства
Bloomberg, під час якого рівень «нещастя» визначався на основі показників
безробіття та інфляції 51 країни, пише УНІАН.
Згідно з дослідженням агентства, найбільш «нещасною» країною за
станом економіки стала Венесуела, далі – Аргентина і ПАР. На четвертому
місці – Україна, п’яте місце – Греція.
Як зазначили в агентстві, великої шкоди українській економіці завдає
війна на Сході України та напружені відносини з Росією.
Згідно з офіційними даними, рівень інфляції в Україні в минулому році
становив 24,9 %. Варто також відзначити, що свої підрахунки Bloomberg вів
на підставі показника інфляції в 17,5 %, а рівня безробіття 9,5 % (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.03).
***
В три банка введена временная администрация. Среди них – «Дельта
Банк», один из крупнейших банков Украины.
Национальный банк Украины объявил об отнесении к категории
неплатежеспособных Кредитпромбанка и Омега Банка. Как отмечается, в
связи с проведением банками рисковой деятельности, в январе 2015 г. они
были отнесены к категории проблемных.
«Владельцем банков (оба банка, а также “Дельта Банк”, связывают с
именем Н. Лагуна. – Прим. ред.) не были приняты меры по оказанию
финансовой поддержки банков с целью приведения их деятельности в
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соответствие с требованиями законодательства», – заявили в НБУ
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.03).
***
Росія назвала умови отримання Україною знижки на газ. Можливість
надання знижки в ціні поставок газу «Газпромом» на адресу «Нафтогазу
України» може обговорюватися. Про це заявив міністр енергетики РФ
О. Новак в інтерв’ю телеканалу «Росія 24», пише «Інтерфакс».
Проте він уточнив, що знижка можлива лише шляхом зниження
експортного мита за рішенням уряду РФ, як це відбувається в рамках
«зимового пакета». Міністр підкреслив, що під час минулих тристоронніх
переговорів щодо газу Росії – України – ЄС конкретні ціни поставок після
закінчення «зимового пакета», тобто з 1 квітня, не обговорювалися.
О. Новак нагадав, що нині діє контракт між «Нафтогазом» і
«Газпромом», «і контракт з 1 квітня продовжує свою дію». За його словами,
поки «Нафтогаз» не звертався про надання знижки на постачання газу після
1 квітня, але можливість надання знижки прописана в контракті з
«Газпромом» від 2009 р.
О. Новак нагадав, що в контракті прописана формула ціни поставок газу,
що залежить від ціни на нафту та нафтопродукти. «Ми повинні будемо
розуміти, яка ціна буде за контрактом у цілому, оскільки вона багато в чому
залежить від цін на нафту і нафтопродукти. Ціни впали і період, який
береться в розрахунок, він якраз охоплює вже знижені ціни на нафту і
нафтопродукти, – сказав він. – Тому, яка складеться ціна, буде залежати вже
конкретно у ІІ кварталі від підсумків І кварталу і попередніх місяців, які
враховуються у розрахунку формули».
О. Новак зазначив, що «розмір знижки багато в чому залежить від
поточної ситуації, від ринку, від конкурентоспроможності російського газу».
«Теоретично, така можливість є. Якщо будуть відповідні заявки з боку
безпосередньо споживача, української сторони, уряд РФ може розглянути
таку ситуацію, враховуючи, що це знижка не на ціну, а по суті справи – це
зменшення і пільга по експортному миту, – підкреслив він. – Тому ми
будемо, безумовно, дивитися можливості надання такої знижки, виходячи зі
стану нашого бюджету, виходячи з ринкової кон’юнктури – як буде
складатися цей період за цінами. І це предмет просто окремих
домовленостей».
Глава Міненерго нагадав, що на поточний момент борг «Нафтогазу
України» перед «Газпромом» становить 2,4 млрд дол., з яких 2,2 млрд дол. –
обсяг заборгованості за поставлений газ у 2014 р. і близько 200 млн дол. –
пеня. «Ця заборгованість на сьогодні не погашена, і по ній “Нафтогаз” і
“Газпром” знаходяться в арбітражному суді в Стокгольмі. На сьогодні поки
ще не було засідання. Ми очікуємо, що, можливо, до кінця цього року, або на
початку наступного будуть якісь дії, пов’язані з вирішенням цього суду», –
сказав міністр.
Між тим, раніше «Газпром» повідомляв у своїй звітності, що усні
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слухання за позовом «Газпрому» про стягнення з «Нафтогазу України»
4,5 млрд дол. боргу мають відбутися в лютому – березні 2016 р., винесення
рішення арбітрами планується наприкінці червня 2016 р., повідомляється в
звіті «Газпрому».
З цим позовом в одну справу вже об’єднаний зустрічний позов
«Нафтогазу» про повернення 6 млрд дол. можливої ??переплати за газ.
Також суд розглядає заяву «Газпрому» про консолідацію в цьому ж
процесі позову «Нафтогазу» на суму 6,2 млрд дол. про перегляд транзитного
контракту (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.03).
***
Тариф на транспортування газу для «Укртрансгазу» підвищили
вдвічі.
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг, із 1 квітня вдвічі підвищила тариф на транспортування
природного газу для державної компанії «Укртрансгаз» до 294 грн за 1 тис.
куб. м. Відповідне рішення Комісія ухвалила на засіданні 3 березня,
повідомляє УНІАН (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. –
3.03).
***
«Укрспирт» після подорожчання вирішив трохи знизити ціну на
спирт.
Унаслідок здешевлення ціни на кукурудзу ДП «Укрспирт» встановив для
виробників горілки меншу ціну – 244 грн за декалітр. Про це повідомив в. о.
директора ДП «Укрспирт» Р. Іванюк на нараді з виробниками горілки,
передає прес-служба підприємства. Він повідомив про здешевлення
кукурудзи з 4,2–4,4 тис. грн до 3,5–3,7 тис. грн/т. У зв’язку с цим, ціна на
спирт була знижена. Як зазначається, під час засідання сторони погодилися
зафіксувати цю ціну до 16 березня включно.
Як повідомлялося, ДП «Укрспирт» підвищив з 1 березня ціни на спирт
майже на 50 % (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.03).
***
Київенерго погрожує відключити світло ЦВК і Київоблраді за борги.
Київенерго має намір у березні 2015 р. припинити електропостачання
будівлі Київської обласної держадміністрації, що на площі Лесі Українки, 1,
через 1,76 млн грн боргу. Про це повідомляє сайт енергокомпанії.
«Заборгованість КП “Київська обласна рада ”Управління споруд”
накопичена за період з лютого 2014 р. по лютий 2015 р. Середньорічне
місячне споживання електроенергії підприємством складає 275 тис. грн, в
опалювальний період – 350 тис. грн», – повідомили в Київенерго.
У компанії зазначили, що впродовж року «застосували всі можливі
заходи, щоб запобігти відключенню підприємства від електроенергії:
відтермінування відключень, реструктуризація боргу тощо».
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КП «Київська обласна рада “Управління споруд”» розташоване за
адресою площа Лесі Українки, 1.
Серед орендарів приміщень КП – Центральна виборча, Київська обласна
державна адміністрація та Київська обласна рада (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.03).
***
Антимонопольний комітет у зв’язку із зростанням цін на
продовольчі
товари
проведе
перевірку
торговельних
мереж,
постачальників і виробників продуктів харчування на предмет
дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це йдеться в прес-релізі АМКУ.
«У зв’язку із зростанням цін наприкінці лютого на продовольчі товари
Антимонопольним комітетом розпочаті в межах повноважень дослідження
діяльності найбільших торговельних мереж, постачальників у ці мережі та
виробників продуктів харчування на предмет дотримання ними вимог
законодавства про захист економічної конкуренції», – ідеться в повідомленні.
Як зазначається, у випадку виявлення порушень законодавства про
захист економічної конкуренції комітетом будуть вжиті заходи відповідно до
чинного законодавства.
У прес-службі також зазначили, що згідно з балансами попиту та
пропозицій
основних
продуктів
харчування,
розроблених
Мінекономрозвитку України, дефіциту продуктів харчування не
спостерігається (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.03).
***
Продажі нових авто в Україні впали в п’ять разів.
У лютому 2015 р. в Україні було продано та поставлено на облік МВС
2,924 тис. нових легкових автомобілі, що в п’ять разів менше, ніж рік тому.
Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».
«Крім значного падіння обсягів продажів, істотно змінилася і структура
ринку. Найбільше в лютому українці купували автомобілі французького
бренду Renault – 241 шт. Але, незважаючи на лідерство, продажі Renault
порівняно з минулим роком впали в чотири рази», – повідомляє прес-служба.
Як зазначається, другим за обсягами продажів у звітному місяці був
японський бренд Nissan з результатом 228 нових легкових автомобілів. У
лютому минулого року Nissan також входив до трійки лідерів, замикаючи її,
однак обсяг продажів перевершував звітний більш ніж у чотири рази.
«Хоча, порівняно з результатами січня, ринок нових легкових
автомобілів і зріс в лютому на 32 %, але, порівняно із січнем – лютим
попереднього року, в аналогічному періоді поточного року він скоротився в
4,9
раза»,
–
ідеться
в
повідомленні
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.03).
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