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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент П. Порошенко:
Культура стане найпершою гарантією єдності України
(З виступу Президента України на церемонії вручення
Національної премії України ім. Т. Шевченка)

Шановні друзі!
Шановні шевченківські лауреати!
Рівно двісті та ще один рік як Господь послав Україні одну із найбільш
величних постатей в нашому більше ніж тисячолітньому літописі.
Вітаю вас і всю країну зі справді національним святом – Днем
народження «праотця» модерної української нації, який неначе розбудив
багатомільйонний народ від кількасотлітнього летаргійного напівзабуття.
Недарма імперія так його боялася і так боялася цього дня, що тривалий
час не дозволяла або перешкоджала його святкувати. І також зрозуміло, чому
Кобзар для нас, українців, став найважливішою після Біблії книгою.
«Шевченко завжди буде силою, що змушуватиме рости», – цілком
слушно казав Євген Маланюк, український мислитель першої половини
минулого століття.
«Феномен Шевченка, – писав в свою чергу Євген Сверстюк, який пішов
від нас лише три місяці тому, – відбиває нашу національну природу, наше
світосприйняття, наше минуле і нашу надію на майбутнє. Він символізує
душу українського народу, втілює його гідність, дух і пам’ять».
Не дивно, що і під час Революції гідності теж постало шевченкове слово.
«Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!» – лунало над Майданом. Ця
настанова звучить і сьогодні, коли здійснюється воєнна агресія проти нашої
держави.
Немає такого періоду і такої події в новітній історії України, де б Тарас
не був зі своїм народом. І сьогодні, в час національного оновлення, в час
героїчної боротьби українського народу за незалежність, територіальну
цілісність та суверенітет, Шевченко та його слово є для нас опорою і
натхненням. Нам потрібно щодня дослухатися до нього, адже саме на нас з
вами покладено велику відповідальність перед народом, державою і часом.
На моє переконання, щоб вести дієву боротьбу з агресором,
утверджувати незалежність, маємо виробити ефективну модель культурної
політики. Саме культура стане найпершою гарантією єдності України, буде
нашою зброєю у протистоянні спробам розмивання національної
ідентичності. В ній розвиваються нові, невідомі раніше процеси, вона
виходить з музеїв і майстерень на площі і в окопи. Новітню українську
культуру творять «мистецькі сотні» і активісти в соціальних мережах – нове
явище, яке на сьогоднішній день дуже чітко відображає ті процеси, які зараз
відбуваються в країні. Буде дуже важливо, щоб ми побачили і підтримали їх.
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Переконаний, що модерна культурна політика стане і зброєю для перемоги
над ворогом, і інструментом реформ, тому недарма вона включена важливим
розділом до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/
news/32436.html). – 2015. – 9.03).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Донбас: культурні аспекти
Стан культурно-просвітницької роботи в Україні, зокрема в регіонах,
потребує значних змін. В умовах інформаційної війни, яку нам нав’язали
антиукраїнські сили, важливо знайти можливості донести до громадян
України в усіх регіонах правдиву інформацію щодо політичних і соціальноекономічних процесів у країні, особливості процесів у сфері культури.
Культурно-просвітницька діяльність відіграє важливу роль у пошуку шляхів
порозуміння між людьми, які проживають в усіх регіонах не лише України, а
й в інших країнах. Щоправда, в умовах економічної кризи, не вистачає
необхідних коштів на проведення масштабних заходів у сфері культури, які б
дали можливість більш ефективно впливати на жителів України, зокрема
окупованих регіонів.
Росія робить усе можливе, щоб нав’язати свої цінності не лише на своїй
території, а й активно пропагує свою ідеологію в Україні. Як інформують
ЗМІ, 24 грудня 2014 р. В. Путін своїм указом затвердив «Основи державної
культурної політики» – базовий документ для «розробки та вдосконалення
законодавчих та інших нормативних правових актів Російської Федерації, що
регулюють процеси культурного розвитку в Російській Федерації, а також
державних
і
муніципальних
програм»
(http://news.kremlin.ru/…/eve…/files/41d526a877638a8730eb.pdf).
Цей документ передбачає посилення пропаганди російської культури, і
для цього виділяються значні ресурси. У цьому документі наголошується, що
державна культурна політика визнається невід’ємною частиною стратегії
національної безпеки Російської Федерації.
Натомість у Стратегії нацбезпеки України (у редакції 2012 р.) і Законі
України «Про основи національної безпеки України» (з правками на
1.01.2015 р.) культура згадується побіжно. Більш-менш чітко серед
національних пріоритетів згадано лише розвиток української мови.
Щодо РФ, то держава зводить культуру в ранг національних пріоритетів
і визнає її гарантом збереження єдиного культурного простору й
територіальної цілісності Росії. «Державна культурна політика Росії охоплює
такі сфери державного і суспільного життя, як всі види культурної
діяльності, гуманітарні науки, освіта, міжнаціональні відносини, підтримка
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російської культури за кордоном, міжнародне гуманітарне та культурне
співробітництво, а також виховання і самовиховання громадян,
просвітницький розвиток дитячого та молодіжного руху, формування
інформаційного простору країни», – зазначається в документі.
Російське «просвітництво» вже відчули в усьому світі, особливо в
Україні, – «просвіта замішана на крові». Разом з тим Росія не має намірів
знижувати темпи своєї «просвіти», підтримуючи її органами державної влади
Російської Федерації та громадськими інститутами. Увесь комплекс заходів у
цій сфері в підсумку має спрямовуватися на «формування особистості на
основі властивої російському суспільству системи цінностей».
Об’єктами державної культурної політики РФ мають бути: «матеріальна
і нематеріальна культурна спадщина, всі види і результати творчої
діяльності, система освіти, наука, російська мова і мови народів Російської
Федерації, сім’я, системи міжособистісної та суспільної комунікації,
медійний та інформаційний простір, міжнародні культурні та гуманітарні
зв’язки».
У тексті документа окремо підкреслюється роль православ’я і –
багаторазово – роль російської мови, яку передбачається розвивати скрізь, де
тільки можна. Головна особливість російського підходу – культурна політика
мислиться як всеохоплююча рамка, усередині якої перебуває вся гуманітарна
сфера. І всі гуманітарні компоненти спрямовані на єдину мету. Культурна
політика покликана формувати такий тип людини й суспільства, який
необхідний державі на покоління вперед. Різноманітні види творчості, поряд
з наукою, освітою, вихованням тощо – лише інструменти для досягнення цієї
мети, вони не самоцінні.
Росія концентрує зусилля в гуманітарній сфері для забезпечення
комплексного впливу на людину. Причому це стосується не лише громадян
Росії. Небезпека в тому, що російська політика, значною мірою, спрямована і
на українське населення, яке симпатизує Росії, зокрема населення східних
областей.
На жаль, до останнього часу в Україні на рівні уряду цій проблемі
приділялося явно недостатньо уваги. Як зазначають деякі експерти
(О. Копитько, група «ІС»), Міністерство культури сприймається в суспільстві
як украй убоге відомство серед гуманітарних. З появою Мінінформполітики
статус Мінкульту ще більш понижується.
За словами О. Копитька, в Україні ядро цінностей політичної нації, на
основі яких можна було б виховувати нове покоління, досі дуже розмите.
«Цінності, спрямовані в майбутнє, наприклад “європейськість”, для багатьох
продовжують залишатися абстрактними», – вважає експерт.
За його словами, українській владі належить розв’язати складне
завдання – вийти на формування такої культурної політики, яка допоможе
«перезапустити» країну. Показово, що в перші місяці становлення
незалежної України знайшлися люди, які усвідомлювали значущість
культури для виживання нової держави. У лютому 1992 р. було затверджено
«Основи законодавства України про культуру». «На жаль, потім гуманітарна
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сфера надовго випала з числа пріоритетів влади і суспільства. Наслідки цього
ми розсьорбуємо зараз у Криму та на Донбасі», – наголосив О. Копитько.
Сьогодні уряд намагається виправити ситуацію, яка склалася, і починає
демонструвати ставлення до культури як до дієвого інструменту
забезпечення національної безпеки, запобігання конфліктам, зміцнення
консолідації українського суспільства. Утім, поки що в обмеженому сегменті
– у тому, що стосується ситуації на Сході України і в Криму. Як заявив віцепрем’єр-міністр, міністр культури України В. Кириленко, Міністерство
культури фінансуватиме лише ті культурні заходи, які пов’язані з
підтримкою українських військових і учасників АТО. «Поки в країні
російська агресія, ми не можемо працювати як в мирний час, і культури це
стосується також», – зазначив віце-прем’єр-міністр.
В. Кириленко повідомив, що в міністерство приходять тисячі прохань
від відомих і талановитих людей про підтримку. Але цього року всі кошти
йтимуть на державні заходи, офіційні урочистості або пам’ятні дати, а всі
інші – тільки на ті заходи, які сприяють бійцям АТО та проведення АТО.
«Закінчиться війна, ми переможемо і знову будемо фінансувати звичайні
концерти», – наголосив урядовець.
Він також повідомив про створення Координаційної художньої ради
«Зброя культури», до якої увійшли відомі українські артисти, які вже
виступають у зоні АТО або мають такі плани. «Всі художники, артисти,
поети, діячі культури, які їздять або хочуть їздити в зону АТО, об’єднаються
в одну Координаційну раду, щоб не їздити в одні й ті ж місця, а покрити всі –
і передову, і госпіталі, і великі збірні пункти. Це буде їхня ініціатива і їхня
участь в АТО», – запевнив В. Кириленко.
Крім фінансової, Координаційна рада надаватиме всебічну організаційну
підтримку всім культурним ініціативам у зоні АТО та на прилеглих землях.
До складу Координаційної ради увійшли: художній керівник заслуженого
академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ Д. Антонюк, режисер С. Архіпчук,
волонтер ініціатив «Євромайдан SOS», «Допомога прикордонній службі
України» С. Бобровська, телеведучий, громадський та політичний діяч
М. Вересень, публіцист і громадський активіст В. Гонський, голова
мистецького об’єднання «Остання барикада» О. Доній, керівник гурту «От
вінта» Ю. Журавель, активіст, співачка гурту «Врода» А. Заклецька,
президент Міжнародного гуманітарного благодійного фонду інвалідів та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи С. Зайцев, менеджер туру
«Підтримаємо своїх» мистецької компанії «Євромедіа» М. Калашнікова,
видавці й письменники В. і Д. Капранови, директор Державного гастрольноконцертного центру України Я. Ковалевська, кобзар Т. Компаніченко, голова
громадської організації «Не будь байдужим» О. Левкова, директор Центру
народної пісні «Народна філармонія» Р. Лоцман, актор А. Мухарський,
заступник голови Фонду «Оберіг роду» Є. Несен, музикант гурту «Горлиця»
Н. Павловська, письменник Л. Подерев’янський, поет А. Полежака,
телеведуча й художник А. Рудницька, співачки Г. та Л. Тельнюк,
тележурналіст Д. Тузов, в. о. генерального директора бюджетної установи
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«Державна агенція промоції культури України» О. Фещак. Співголовами
Координаційної ради стали заступник міністра культури Р. Карандєєв і лідер
мистецького об’єднання «Остання барикада» О. Доній.
В. Кириленко під час робочої поїздки до Львова заявив, що Україна
максимально підтримуватиме виробництво кінофільмів про боротьбу
українців за власну незалежність. «Український інформаційний простір слід
захистити від різноманітних серіалів і фільмів, які пропагують російські
правоохоронні, військові чи інші підрозділи. Заборона показу
стимулюватиме українські телеканали створювати власний продукт», –
переконаний урядовець.
Він наголосив, що в час військової агресії культура не може залишатися
осторонь, вона має підносити національний дух і пропагувати героїзм наших
воїнів. «У своїй політиці Мінкультури зважає на ситуацію на Сході України.
Ті кошти, які раніше витрачались на звичайні концерти та інші події, тепер
пропагують героїзм наших воїнів», – підкреслив В. Кириленко.
Він наполягає на необхідності наповнити український телевізійний і
радіопростір якісним та різноманітним національним продуктом. Про це
В. Кириленко заявив під час круглого столу щодо підтримки вітчизняної
аудіовізуальної та кінопродукції, спільно організованого Нацрадою з питань
телебачення та радіомовлення, Євросоюзом і Радою Європи. «Наші канали
вже відреагували на запит суспільства – відвертої пропаганди країни, яка
розв’язала агресію проти України, стало менше. Агресивні мілітарні
російські серіали знімаються з ефіру. Тож перед нами стоїть великий виклик
– заповнити наш теле- і радіопростір якісним українським продуктом різного
характеру», – зазначив віце-прем’єр.
В. Кириленко також запевнив, що уряд готовий докласти зусиль, щоб
організувати якомога комфортнішу співпрацю з тими каналами, які візьмуть
на себе відповідальність змінювати сітку мовлення в бік пропагування наших
українських здобутків. Віце-прем’єр зазначив, що спільно з представниками
медіа уряд налаштований розробити фінансові стимули для телеканалів і
радіостанцій, які випускатимуть в ефір проукраїнський продукт.
За словами В. Кириленка, варто звернути увагу на досвід інших країн,
які мають успішний досвід щодо впровадження спеціального збору на
розвиток кінематографа. Він підкреслив, що влада налаштована шукати
консенсус із цього питання з телевізійниками, кінодистриб’юторами,
провайдерами інтеренет-послуг та іншими зацікавленими сторонами.
Щодо населення Донбасу, то в планах уряду проведення інформаційнороз’яснювальної роботи не лише на території, яка підконтрольна Україні, а і
на окупованій території. Цьому мають сприяти засоби масової комунікації.
Зокрема, Донецька обласна держтелерадіокомпанія почала 27 лютого тестове
мовлення. Про це повідомляє сайт Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення. Телерадіокомпанія віщає в аналогових частотах на Маріуполь
і Красноармійськ та в цифровому форматі – на інші міста Донецької області.
Найближчим часом очікується перехід до повноцінного мовлення
телерадіокомпанії.
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Починання урядовців підтримують громадські організації, творчі
колективи, окремі митці та волонтери. Як інформують ЗМІ, українські
письменники й музиканти, не чекаючи настанов уряду, «везуть культуру» на
Донбас. У грудні минулого року «поетичний тур» почули в Рубіжному,
Сєверодонецьку, Слов’янську й Краматорську. Заходи збирали повні зали
людей із прифронтових міст. Ще один тур було заплановано на кінець
лютого цього року. Цього разу мистецьке об’єднання «Остання барикада» та
письменник С. Жадан, що виступили ініціаторами літературно-мистецького
фестивалю «Українська весна», повідомили, що в заході беруть участь
більше поетів і музичних гуртів.
Як відомо, організатор такої «культурної експансії» на Схід України
відомий український письменник С. Жадан, який народився у Старобільську
на Луганщині та вже тривалий час мешкає в Харкові. Він розповідає, що
митці почали їздити до зони АТО ще у вересні, потім їх стали запрошувати
місцеві активісти. Загалом, на такі поїздки є запит – наприклад, на останній
виступ у Слов’янському університеті прийшло близько 800 осіб. На думку
С. Жадана, фестиваль допоможе зміцнити культурні зв’язки з населенням
Сходу України. «На жаль, ситуація до війни на Донбасі справді була не
найкращою, туди мало хто приїздив. Уся ця територія віддавалася на відкуп
іноземній пропаганді. Існував стереотип, що Донбас – це українофобська
територія, біла пляма, на яку не варто звертати уваги. Це велика помилка, але
її ще не пізно виправляти», – вважає С. Жадан.
Крім того, він зазначив, що під час виступів на темі війни не
акцентуватимуть, це будуть просто мистецькі заходи, яких, як сподівається
письменник, у подальшому на Сході України буде ще більше, і вони
перестануть бути чимось незвичним.
У свою чергу вокаліст гурту Kozak System І. Леньо, який бере участь у
мистецьких заходах на Донбасі, наголосив на важливості під час таких
заходів показати місцевим мешканцям, що решта українців – не такі, якими
їх зображує російська пропаганда. «Прикро, що така “культурна мобілізація”
відбувається вже тоді, коли частину території вже втрачено», – зазначив
І. Леньо.
За його словами, цей регіон учасникам музичного гурту Kozak System
маловідомий. «Багато наших концертів відбувалося завжди в Західній
Україні, та й в принципі на Заході. До Донецької та Луганської областей
якось не доїжджали. В силу зрозумілих причин – не просять, не їдемо. Зараз
треба їхати, коли й не просять, а тим більше якщо просять», – наголосив
музикант.
С. Положинський, лідер гурту «Тартак», вважає, що на Донбасі дуже
потрібні культурні заходи, які дають можливість відволіктися від проблем.
І від тієї війни якщо не можна сховатися фізично, то принаймні можна якось
прикритися зануренням в інші справи, думки, процеси, у тому числі й
культурні. Його «приємно здивувала кількість та якість української мови»,
яку він чув від місцевих жителів. «Мене багато років переконували, що там
українську не знають і не люблять. Щось не помітив», – зазначив музикант.
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За його словами, такі події «в’яжуть» Україну в єдине ціле – на зло всім
ворогам, політикам та олігархам. «Думаю, головна цінність будь-якої
мистецької акції в будь-якому місті полягає в її чесності та доступності», –
підкреслив С. Положинський.
Українська поетеса О. Герасим’юк акцентує увагу на активізації
культурних заходів навіть під час війни. «Війна – це проблема, яку потрібно
вирішувати не тільки силою, а й культурою, бо вона може дати народові ту
владу, яку не зможе дати одна сила. Тому у період війни мистецтво варто
використовувати як зброю. Не маю на увазі пропаганду – це занадто просто і
не гарантує тривалого результату. Я говорю про мислення, про дух, про
структуру нації – речі, які мають об’єднувати людей однієї країни», –
наголосила О. Герасим’юк.
Вона зазначила, що її здивувала активність людей в усіх чотирьох
містах, охоплених «поетичним туром» у грудні минулого року, – Рубіжному,
Сєверодонецьку, Слов’янську й Краматорську. Люди писали гори записок із
запитаннями й побажаннями, знаходили наші сторінки в соцмережах,
продовжували діалог. «Люди вчаться і розвиваються, але вони не можуть
вічно перебувати в одній культурній обстановці, бо це виснажує. Тому
потрібно її оновлювати і доповнювати. Власне, саме це ми запланували і
зробили – показали, якою є українська література сьогодні», – зазначила
письменниця. На її переконання, важливо, щоб люди, які прагнуть знань, не
почувалися в цій країні «зайвим ротом». «Важливо не лише приїжджати з
концертами та виступами – зараз є гостра потреба налагодити культурний
діалог через книжкові мережі, бібліотеки з широким асортиментом
літератури, оновлення репертуарів театрів та програм кінопоказів тощо. Для
цього ж створити умови для розвитку митців – художників, артистів,
музикантів, акторів, письменників… Війна – це не локальна проблема Сходу
України, це страшні іржаві зв’язки всередині усієї України, які мусимо
розв’язувати і міняти. На це піде не один десяток років, тому треба починати
вже зараз», – підкреслила О. Герасим’юк.
Учасники заходів у рамках акції «Українська весна» вважають, що
культура потрібна всім і завжди. Навіть під час війни. За будь-яких умов і за
будь-якої ситуації людям важливо триматися за речі, які їх формують, які їх
визначають. Культура саме до таких речей і належить. Такі заходи, на думку
митців, дають усім можливість відчути єдність і що потрібно підтримувати
одне одного, особливо в цій драматичній ситуації.
Усі учасники заходів відзначають високу активність глядачів. За їхніми
словами, очікуваною була відкритість цієї публіки, її налаштованість на
контакт. Місцеві жителі навіть допомагали з організацією заходів.
Разом тим, як зазначила Л. Якимчук, поетеса, просто «культурка» людям
не потрібна. Людям потрібна культура, а не «культурка», яка нині є чимось
на кшталт терапії. «Потрібна і культура, і ті люди, які її творять, щоб до них
можна було доторкнутися і запитати про те, що хвилює. Красиве і корисне,
як казав класик. Тобто мистецтво і комунікація в одному», – зазначила
Л. Якимчук.
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Вона впевнена, що культурні заходи емоційно розвантажують глядачів і
працюють на наше майбутнє. «Приміром, ми сиділи на сцені та після читання
віршів відповідали на запитання в записочках. Нам пишуть: “Чи ви теж
думаєте, що ми зрадники, тому що ми не вийшли проти автоматників з
голими руками?”. Звісно, що ні, ми так не вважаємо, бо ми б сюди не
приїхали. Ми приїхали не помахати пальцем перед носом і сказати “ай-яй-яй”
та почитати моралі, ми приїхали, щоб чимось поділитися, чимось гарним», –
наголосила письменниця.
Більшість учасників мистецьких акцій переконані, що найпростіше
налагоджувати комунікацію не на рівні політиків і населення, а на рівні
спілкування людей з людьми. Мистецтво є лише приводом для
взаєморозуміння, і це наш козир, яким гріх не скористатися. На Луганщині та
Донеччині актуальними є будь-які мистецькі акції, і добре, якщо можливо ці
акції проводити в інтерактивному форматі.
На думку митців, їхати треба не лише до солдатів, а й до місцевих
мешканців, може, передусім до них, бо вони нині найменш захищені і в
фізичному, і в психологічному плані. І навіть якщо серед них є прихильники
сепаратизму, то й вони заслуговують на те, щоб з ними поговорили.
Комунікація змінює світ.
Але не лише «Українська весна» зачаровує, деякі інші мистецькі заходи,
здійснювані різними колективами, також відіграють важливу роль у
зближенні людей. Зокрема, як інформують ЗМІ, творча група ІваноФранківського академічного музично-драматичного театру ім. І. Франка
також побувала в зоні АТО. Митці показали бійцям АТО та місцевим
жителям виставу «Нація» за творами лауреата Національної премії
ім. Т. Шевченка М. Матіос. Вистава «Нація» – це дійство про встановлення
українства на західних теренах держави в 40-ві роки минулого століття.
Сюжет напружений і перегукується із сьогоднішніми подіями на Донбасі,
тому нікого не залишає байдужим.
З акторами в зону АТО їхала й автор, лауреат Національної премії
ім. Т. Шевченка М. Матіос і режисер-постановник, заслужений артист
України Р. Держипільський. Три вистави «Нація» івано-франківські митці
показали в Сєверодонецьку, Сватово та Кременій.
У свою чергу вимушені переселенці зі східних областей України
заснували громадську організацію «Схід і Захід разом». 23 грудня 2014 р. у
Львівській міській раді члени організації презентували концепцію діяльності
новоствореної спілки. Метою створення громадської організації «Схід і Захід
разом» стало бажання об’єднати мешканців Донецької і Луганської областей,
які обрали новим місцем проживання Львів та область. «Одне з наших
завдань – згуртувати патріотів задля вирішення проблем, спільних для всіх
вимушених переселенців: житло, працевлаштування, питання соціального
захисту та дотримання прав людини», – зазначила координатор ГО «Схід і
Захід разом» Н. Нещаденко.
Організація також має на меті здійснення активної громадської
діяльності та роботи над подоланням стереотипів щодо Донбасу та
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мешканців регіону, зокрема і за допомогою культурних заходів. «Об’єднання
“Схід і Захід разом” створене не для того, щоб ходити інстанціями і вимагати
якісь пільги. Свою місію наша команда однодумців бачить в іншому. Ми б
хотіли відкрити для львів’ян український Донбас, подолати хибну уяву про
регіон. Для нас дуже важливо інтегруватись у львівську громаду, стати її
частиною у всіх сенсах, приносити реальну користь суспільству», –
підкреслила Н. Нещаденко.
Варто відзначити, що не лише на Донбас їдуть митці, з цього регіону
артисти відвідують інші області України і демонструють свої таланти.
Зокрема, до Львова з виставою завітав форум-театр із самого Краматорська
та Слов’янська. Форум-театр є творчою та інтерактивною методикою для
пошуку розв’язання проблем і конфліктів. Вистава називається «Відкрий
Україну». Театр заснував бразильський театральний постановник А. Боаль.
Учасники постановки – непрофесійні актори, різного віку та соціального
статусу, які разом із глядачами висловлюють свої думки та досвід у форумтеатрі та шукають спільне бачення й цінності для майбутнього України.
Подібні акції зближують людей з різним баченням дійсності,
пропагують культурні цінності, допомагають зрозуміти події, які
відбуваються, і події, які стали вже історією.
Щоправда, ще багато потрібно зробити, щоб подолати культурноінформаційні бар’єри, нав’язані Україні антиукраїнськими силами, щоб Схід
і Захід насправді були разом і Україна стала насправді єдиною країною.
Розв’язати таке завдання можна лише шляхом поєднання зусиль влади,
політичних і громадських організацій, мистецьких колективів і пересічних
громадян (Роботу написано з використанням інформації таких джерел:
Національно-патріотичне
виховання
//
https://ukua.facebook.com/permalink.php?story_fbid=989168654445148&id=7710957495
85774. – 2015. – 9.02; Мінкульт фінансуватиме лише заходи, спрямовані
на
підтримку
АТО,
–
Кириленко
//
http://24tv.ua/news/showNews.do?minkult_finansuvatime_lishe_zahodi_spryam
ovani_na_pidtrimku_ato__kirilenko&objectId=538137. – 2015. – 31.12;
Кириленко пообіцяв максимальну підтримку патріотичному кіно //
http://ipress.ua/news/kyrylenko_poobitsyav_masymalnu_pidtrymku_patriotychn
omu_kino_110308.html. - 2015. - 14.02; Минкультуры создает
Координационный
совет
«Оружие
культуры»
//
http://vchaspik.ua/ukraina/301400minkultury-sozdaet-koordinacionnyy-sovetoruzhie-kultury. – 2015. – 2.02; Донецкая областная гостелерадиокомпания
начала
тестовое
вещание
//
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/465482. – 2015. – 27.02; Вистава
«Нація» в зоні АТО // http://galtv.if.ua/news/view/2015/01/22/5796. – 2015. –
22.01; Український теле- і радіопростір потрібно заповнити якісним
вітчизняним
продуктом,
–
В.
Кириленко
//
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247956317. – 2015. –
17.02; «Схід і Захід разом»: як український Донбас бачить своє майбутнє у
Львові // http://www.wz.lviv.ua/news/84115. – 2014. – 23.12; Жадан планує
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привезти
українську
культуру
на
Донбас
//
http://humanrights.org.ua/material/zhadan_planuje_privezti_ukrajinsku_kultur
u_na_donbas. – 2015. – 13.02; «Українська весна» їде на Донбас //
http://www.chytomo.com/news/ukraiinska-vesna-iide-na-donbas. – 2015. –
17.02).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
На майданчику Верховної Ради України під головуванням керівника
парламенту В. Гройсмана буде створено спільну команду за участі
представників Президента та Кабінету Міністрів, яка займеться
питаннями децентралізації влади. Про це заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».
«На сьогодні вже є спільне рішення, підтримане і Кабінетом Міністрів, і
Президентом, – створити на майданчику парламенту одну спільну команду,
яка займеться децентралізацією», – сказав Голова Верховної Ради.
Відповідаючи на запитання щодо створення єдиного центру прийняття
рішень щодо реформи, В. Гройсман зазначив: «Рішення вже прийнято. Глава
цього центру, групи, називайте, як хочете, – перед вами. У мене два
заступника: віце-прем’єр Г. Зубко та заступник глави Адміністрації
Президента В. Ковальчук».
При цьому В. Гройсман нагадав, що децентралізація передбачає і
внесення змін до Конституції України. «Це завдання, яке потрібно вирішити,
– зазначив він. – І я зроблю все можливе, щоб його виконати. І повірте, на
сьогодні це найоптимальніший і найможливіший варіант. Команда буде
працювати професійно і швидко».
Керівник парламенту також нагадав, що з метою систематизації роботи
Верховної Ради розроблено проект плану законодавчого забезпечення
реформ. «Ми разом з депутатами повинні систематизувати роботу над
законодавством, планом законодавчого забезпечення реформ, його
календарним планом, щоб можна було планувати свою діяльність і займатися
корисною і ефективною законотворчістю, а не балаканиною. Всі – і в апараті
Верховної Ради, і в залі, – повинні працювати професійно і чітко», –
підсумував він.
В. Гройсман також наголосив на важливості забезпечення прозорості й
системності внутрішньопарламентських процедур. «Я знаю, як зробити
роботу і апарату парламенту, і комітетів ефективною, – заявив він. – Досвід у
мене є. І я буду це робити, поки тут працюю» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вбачає своє завдання в
налагодженні взаємодії політичних сил як в коаліції, так і в парламенті.
«Для української політики налагодити взаємодію в такому форматі –
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абсолютно нова задача», – сказав В. Гройсман в інтерв’ю тижневику
«Дзеркало тижня».
Відповідаючи на запитання, В. Гройсман висловив переконання, що
парламент нинішнього скликання «є і залишатиметься продуктивним»,
оскільки коаліція є «достатньо живою». За його словами, у коаліції
«відбуваються якісь дискусії, якась боротьба за конкретні рішення», але в
підсумку усі досить складні рішення – антикорупційні, економічні –
приймаються.
В. Гройсман також зауважив, що ніхто з учасників коаліції ще жодного
разу не заявив про наміри вийти з неї. «Принаймні ще жодного разу ніхто
публічно не заявляв про те, що хтось кудись збирається йти. Критикували,
так, але не більше, – сказав він. – Тому робити передбачення щодо
дострокових виборів я не візьмуся».
Відповідаючи на запитання, керівник парламенту також зазначив, що
підтримує ідею переходу до пропорційних виборів за відкритими списками.
«Відкриті списки – це добре і ефективно. Я однозначно буду підтримувати»,
– сказав В. Гройсман (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
Парламентаризм в Україні відродиться. Таке переконання висловив
Голова Верховної Ради України В. Гройсман, виступаючи в ефірі програми
«Чорне дзеркало» (телеканал «Інтер»).
В. Гройсман назвав перші 100 днів роботи Верховної Ради України
VIII скликання «непростими», оскільки країна переживає важкі часи.
За словами Голови Верховної Ради, парламент «ще не зовсім став таким,
яким би його хотіли бачити українці», оскільки «100 днів – це не той період
часу, коли можливо зробити багато революційних змін». Разом з тим він
зазначив, що у Верховній Раді створено «безпрецедентну» – більше ніж
300 народних депутатів – коаліцію, яка включає у себе п’ять фракцій,
більшість народних депутатів сповідують державницьку позицію, завдяки
якій парламент ухвалював складні рішення, необхідні Україні в різних
сферах життя.
В. Гройсман заявив, що в парламенті «будуть порядок і дисципліна».
Нині, сказав він, готуються зміни до Регламенту щодо «жорсткого
реагування» на грубе порушення депутатами дисципліни в сесійній залі,
комплексні рішення щодо унеможливлення неперсонального голосування,
відбувається перехід до системної роботи над законами.
«Сьогодні я можу сказати, що ми обов’язково виконаємо ту частину
завдань, яка стоїть перед українським парламентом, – будемо ухвалювати
рішення, які потрібні, щоб Україна врешті-решт з пострадянської
корумпованої країни перетворилася на якісну європейську державу», –
наголосив В. Гройсман, додавши, що таку позицію сповідують переважна
більшість депутатів.
«Нам все потрібно зробити для того, щоб ми були по-справжньому
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гордістю українського народу», – зазначив В. Гройсман, висловивши
переконання, що «відродиться український парламентаризм» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
10–13 березня народні депутати працюватимуть у комітетах,
комісіях і фракціях. Наступне пленарне засідання другої сесії відбудеться у
вівторок, 17 березня (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
У п’ятницю, 6 березня 2015 р., завершився пленарний тиждень другої
сесії Верховної Ради України VIII скликання.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман нагадав, що в пленарні
тижні щоп’ятниці проводиться «година запитань до уряду».
Під час виступу міністр економічного розвитку й торгівлі
А. Абромавичус поінформував про стан економіки. Він зазначив, що не
секрет, що економіка країна перебуває у важкому становищі. За його
словами, причина такого стану була закладена не тільки провальною
політикою попередньої влади, але й повною відсутністю реформ протягом
останніх 25 років.
«Зниження реального ВВП за підсумками 2014 р. становило майже 7 %.
Промислове виробництво скоротилося на 10,1 %. Експорт товарів і послуг
скоротився майже на 20 %. Споживча інфляція становила 24,9 %.
На початок року ситуація за інерцією продовжує бути напруженою.
Негативну динаміку демонструють усі без винятку сфери економічної
діяльності. У січні падіння промислового виробництва становило 21 %.
Інфляція залишається завищеною. Є сильний тиск на курс», – наголосив
А. Абромавичус.
За його словами, економічна політика попередньої влади була дуже
непрофесійною. Хоча, економіка й зростала після кризи 2009 р., у 2012 р.
зростання становило лише 0,2 %, та й то лише завдяки маніпуляції
статистичними даними. «Ми стоїмо перед непростим вибором: зараз або
ніколи, складні структурні реформи або стагнація, деградація, які можуть
призвести до ще більш критичних наслідків», – наголосив урядовець.
Міністр далі заявив: «Для мене, які і для більшості в країні очевидно, що
ці реформи не потрібні ні МВФ, ні Світовому банку, вони не потрібні
Європейському Союзу, вони насамперед потрібні Україні. І тут перед нами
стоїть вибір: в якій Україні ми хочемо жити. Я пропоную – в молодій,
зростаючій і перспективній з такою ж економікою».
За його словами, «по суті, нам потрібно створювати економіку заново,
абсолютно нову економіку, яка ґрунтувалася б на принципах чесної
конкуренції, інновацій, глобального ринку, і, зрештою, відійти від
адміністративно-планової моделі. У нас, за великим рахунком, два завдання –
стабілізувати ситуацію і зробити все, що від нас залежить, щоб економіка
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почала зростати вже у 2016 р. Завдання перше – спочатку отримати допомогу
від МВФ та інших фінансових інститутів, тим самим відновити високий
рівень резервів Національного банку, стабілізувати курс, повернути довіру до
банківської системи. Банківську систему потрібно обов’язково відновлювати.
Тільки коли бізнес і населення повернуть депозити в банки, банки почнуть
кредитувати й почне знову працювати економіка.
Завдання друге – відновлення і зростання економіки у 2016 р.».
А. Абромавичус повідомив, що в середу на засіданні Кабінету Міністрів
було затверджено план заходів уряду на 2015 р. «Це – ґрунтовний документ,
обсягом понад 100 с., де чітко прописано, що нам потрібно зробити, терміни і
хто відповідальний. Мінекономрозвитку відповідальний майже за половину
виконання цих заходів. Якщо більшу частину цих завдань ми вирішимо в
цьому році, то у нас є реальний шанс жити у зовсім іншій країні. Наші кроки
як міністерства – дерегуляція. Багато про це вже говорилося, і немало вже
зроблено. Хоча ми тільки на початковому етапі. Прийняли закон про
ліцензування, також прийняли закон про дерегуляцію», – зазначив він.
Міністр також нагадав про прийняту постанову Кабінету Міністрів,
якою було скорочено чимало обмежень, особливо тих, які стосуються
сільгоспгалузі.
За його словами, нині розпочинається друга повномасштабна хвиля
дерегуляції.
А. Абромавичус порушив питання управління державними
підприємствами. За його словами, відбувається спротив, але вже є
досягнення. Він наголосив на необхідності підвищувати ефективність і
прозорість, і потрібно починати говорити про приватизацію на вигідних
умовах. «Уже зараз ми створили нову систему призначення керівників і
зобов’язали всі державні компанії відкрити свою фінансову звітність. Досі ці
компанії сильно опиралися, грошовими потоками управляють директори,
деякі депутати, з цим треба буде боротися. Компанії повинні працювати на
державу, і більше дивідендів в державну казну. Ми напрацювали перелік
підприємств, які мають бути приватизовані. Держава повинна вигідно
продати непотрібні їй активи, передати їх ефективним власникам», –
наголосив він.
Міністр відзначив успішний продаж ліцензій на 3G на відкритому й
прозорому аукціоні, де держава отримала 11 млрд грн. За його словами. це не
просто продаж й отримання коштів. Розвиток високих технологій і
широкополосного Інтернету насправді напряму зворотно пов’язані з рівнем
корупції та з розвитком економіки, її конкурентоспроможності, підвищення
стандартів життя й освіти.
А. Абромавичус також звернув увагу на те, що в системі державних
закупівель є деякі недоробки; на антимонопольне законодавство, пообіцявши
в першому півріччі повністю змінити склад Антимонопольного комітету та
його голову; поінформував про податкову реформу й розширення бази
оподаткування, а також про кроки в боротьбі з корупцією в нафтогазовій
галузі.
14

Міністр, говорячи про продовольчу безпеку, заспокоїв населення: «Бігти
до магазинів не потрібно, у нас запаси зерна по більшості позицій вищі, ніж
на цей же період в минулому році».
Він також коротко поінформував про кроки, які робитимуться для
виходу української продукції на нові ринки.
А. Абромавичус, говорячи про зміни в очолюваному ним міністерстві,
повідомив, що новий штат уже підписано, а через два місяці в ньому
працюватиме на 30 % менше співробітників, а також будуть скорочені деякі
функції.
А. Абромавичус, підсумовуючи, зазначив, що «наш план відновлення
національної економіки наступний: отримання коштів міжнародних
інститутів для стабілізації нинішньої ситуації, щоб були всі передумови для
подальшого зростання, системні реформи у всіх галузях, прихід в Україну
інвестицій, максимальне використання всіх переваг асоціації з ЄС, вихід на
нові ринки збуту, ріст експорту» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
6 березня під час «години запитань до уряду» голова Національного
банку В. Гонтарева відзвітувала перед Верховною Радою.
Вона пояснила логіку дій Національного банку. За її словами, «зазвичай
Національному банку закидають протилежні за суттю претензії. По-перше,
нас звинувачують у тому, що надано багато рефінансу на ринок, і тут же
заявляють, що ми гнобимо банківську систему, тому що не даємо рефінансу
під витоки вкладів.
По-друге, кажуть, що Національний банк відпустив валютний курс
напризволяще, і водночас звинувачують, що ми тримали індикативний курс і
цим не давали ринку знайти рівновагу.
Третя типова внутрішня суперечлива претензія: одні зітхають, що
вводяться тимчасові адміністрації в банки, а інші тут же волають, чому не
вводять фонд гарантування і не виплачують вкладникам гарантовані суми.
Четвертий приклад. Інкримінують, що Національний банк не контролює
валютний ринок, і при цьому кричать, що НБУ запровадив на ринку такі
обмеження, що неможливо працювати».
Голова НБУ спробувала надати роз’яснення. Вона від імені правління
Національного банку подякувала народним депутатам за ухвалення Закону
України «Про посилення контролю за операціями банків з пов’язаними
особами та посилення відповідальності власників та керівників банків за дії,
що призвели до неплатоспроможності установ».
В. Гонтарева наголосила, що власники та вищий менеджмент банків
повинні відшкодовувати нанесені державі та вкладникам збитки. Вона
повідомила, що у 2014–2015 рр. Фонду гарантування вкладів було передано
для виведення з ринку 44 банки, 11 з яких було виведено в 2015 р. «По суті,
банківська система втратила майже 200 млрд грн, а це майже 9 % нашого
ВВП. З цієї суми тільки 50 млрд грн має відшкодовувати держава через Фонд
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гарантування вкладів фізосіб, а це майже 10 % доходу в бюджет України.
Станом на 25 лютого вкладникам неплатежоспроможних банків вже було
виплачено 18,5 млрд грн. Якби ми мали з вами такий інструмент раніше, то
ця сума була б значно меншою, оскільки кожен акціонер, його менеджмент,
який збирався вивести активи і списати все це на кризу, тричі подумав би над
своїм рішенням», – зазначила вона.
В. Гонтарева навела цифри Фонду гарантування вкладів. За її словами,
на сьогодні загальна сума збитків, яку було завдано неплатоспроможними
банками через протиправні дії акціонерів банків та їхніх посадових осіб,
становить понад 58 млрд грн. Наразі вже відкрито 239 кримінальних
проваджень на загальну суму майже 43 млрд грн. Прийнятий Закон України
«Про посилення відповідальності власників та керівників банків» – це
додатковий важіль впливу на них. Він значно посилить гарантії збереження
та примноження коштів населення й бізнесу.
Голова НБУ зазначила, що очищення банківського сектору – це болісний
і тривалий процес. Він підсилюється відтоком депозитів з банків. Лише за
минулий рік громадяни забрали з банків 126 млрд грн, а з початку поточного
року ця сума збільшилася ще на 18 млрд грн. «Попри те, що значна частина
цих відсотків є результатом паніки, ми не можемо не допомагати банкам
виконати законне право людей, повернути їм заощадження. Тож
Національний банк просто зобов’язаний підтримувати банки, надаючи їм
кредити рефінансування для забезпечення вчасного проведення розрахунків
та повернення вкладів населення», – заявила вона.
В. Гонтарева спростувала «вигадки» про сотні мільярдів гривень,
наданих за її каденції безконтрольного рефінансування, які виглядають «не
інакше як нісенітниця». «Адже дані щодо надання Національним банком
кредитів рефінансування сьогодні відкриті як ніколи. Ми вже відкрили всі
дані про рефінансування, які є на нашому сайті, в щоденному, в
щотижневому режимі. Кожен громадянин може побачити не лише обсяги
виданих кредитів, але й кому вони були надані і наскільки», – наголосила
вона.
Голова НБУ заявила, що обсяг стабілізаційних кредитів за її каденцію
становив 10 млрд грн, водночас обсяг відпливу коштів фізичних осіб за той
самий час становив 93 млрд грн. «Не порівнянна сума», – наголосила вона.
В. Гонтарева повідомила, що на сьогодні заборгованість за всіма
кредитами рефінансування, наданими Національному банку за всю його
історію, становить 110 млрд грн. «Ні 200, ні 300, ні 500, а 110. Із 110 млрд
77,7 млрд грн було видано в той час за каденцією Прем’єр-міністра
Ю. Тимошенко та головою Національного банку В. Стельмахом. Вони досі
не повернуті. Зі 110 млрд грн 77,7 видано з 2008 по 2009 р. На жаль, що
видала Гонтарева, показати неможливо, тому що це від’ємна величина. За
мою каденцію на посаді голови Національного банку, тобто за останні вісім
місяців обсяги кредитів в банківській системі, надані Національним банком,
зменшилися на 1,7 млрд грн. Відповідно, жодного тиску на валютний та
фінансовий ринок надані банком обсяги рефінансування не чинили. Більше
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того, кожна гривня рефінансування, яке зараз видається, прямує виключно на
відплив депозитів. Національний банк це жорстко контролює, і в кожний
банк, хто отримав рефінансування, направлено куратора від Національного
банку», – додала В. Гонтарева.
Голова НБУ щодо сум рефінансування повідомила, що найбільші суми
були надані найбільшому банку країни, який має 26 % частки депозитів і
поточних рахунків фізичних лиць. Відплив коштів фізичних осіб з початку
2014 р. у цьому банку становив 44 млрд грн, а заборгованість за
рефінансуванням сьогодні становить 23 млрд грн, включаючи 7,2 млрд грн.
«Все це наочно демонструє, що додаткові 21 млрд грн були виплачені цим
банкам вкладникам самостійно за рахунок внесків акціонерів та зменшення
кредитного портфелю», – наголосила вона.
В. Гонтарева доповіла про емісію. За 2014 р. монетарна база зросла на
8,5 % – до 336 млрд грн. 333 млрд – це накопичення за всю історію України.
«Тому, коли ви чуєте про якісь емісії, 300 зараз… це 333 – це на кінець
2014 р. Зараз наша емісія – 326 млрд. Це означає, що вона від’ємна, ми її
зменшили, а не збільшили», – пояснила вона.
За словами доповідачки, зростання монетарної бази в 2014 р. у 8,5 не
могло створити монетарного тиску на споживчі ціни та вартість гривні. Ці
гроші разом з нашими золотовалютними резервами, по суті, були спрямовані
на утримання банківської системи від кризи платежів і розрахунків в
економіці та дали, серед іншого, можливість державі забезпечити соціальні
виплати, військові витрати, закупівлю газу для опалювального сезону.
В. Гонтарева поінформувала про монетарну базу 2015 р. За її словами,
фіскального домінування, як це було в 2014 р., коли Національний банк
профінансував уряд і НАК «Нафтогаз» на суму 175 млрд грн., або майже
40 % нашого зведеного бюджету країни, більше не буде. Тому що ми
витратили дуже багато наших валютних резервів в останньому році. Тільки
8,6 млрд було продано НАК «Нафтогаз» з наших валютних резервів.
Максимальна сума, яка була випущена НБУ в економіці, не перевищує
991 млрд грн.
Під час виступу В. Гонтаревої народні депутати із фракції Радикальної
партії О. Ляшка заблокували трибуну, перешкоджаючи голові НБУ
виступати. Вони вимагали її відставки.
В. Гройсман надав слово представникам фракцій, які у виступах
засудили дії колег і пропонували продовжити далі «професійну розмову» з
головою НБУ.
Пропонувалося, серед іншого, проголосувати за постанову (реєстр.
№ 1055) про звільнення голови Національного банку, «і раз і назавжди
вирішити це питання» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо посилення соціального захисту
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внутрішньо переміщених осіб».
Законодавчим актом розширено коло осіб, які матимуть право на
отримання від державної служби зайнятості ваучера для підтримання
конкурентоспроможності.
Законом встановлено, що фактичні витрати роботодавця, у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за
працевлаштування молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту,
на новостворене робоче місце компенсуються лише за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття.
Законом також змінено порядок фінансування громадських робіт і
передбачено заходи щодо посилення соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб, спрямовані на прискорення пошуку підходящої роботи.
Відповідні зміни внесено до законів України «Про зайнятість
населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття».
Законопроект зареєстровано за № 1496 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни
до статті 1 Закону України “Про участь України в міжнародних
операціях з підтримання миру і безпеки”» [щодо забезпечення УНП, який
бере участь у МОПМБ вогнепальною (стрілецькою) зброєю та
боєприпасами].
Законом надано можливість українському національному персоналу із
числа військовослужбовців Збройних сил України, інших військових
формувань, осіб начальницького й рядового складу органів внутрішніх справ
та інших державних органів, який бере участь у складі міжнародних операцій
з підтримання миру й безпеки, оснащуватися вогнепальною (стрілецькою)
зброєю та боєприпасами до неї відповідно до пропозицій міжнародних
організацій у сфері безпеки, а також працівників Збройних сил України,
інших військових формувань, державних органів і установ України, які
направляються Україною для участі в міжнародних операціях з підтримання
миру й безпеки та не входять до складу національного контингенту.
Законопроект зареєстровано за № 2081 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни
до статті 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”» (назва документа – за
першоджерелом) (щодо зарахування мобілізованим військової служби для
призначення пенсії на пільгових умовах).
Законодавчим актом вирішено питання зарахування до стажу роботи, що
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дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, часу
військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до
Закону України «Про оборону України».
Законопроект зареєстровано за № 2149 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних
інвестиційних проектів.
Законопроектом (реєстр. № 2258) пропонується внести такі зміни до
Бюджетного кодексу України:
– визначити поняття «державні (місцеві) капітальні вкладення» і
«державний інвестиційний проект», при цьому виключивши визначення
поняття «інвестиційна програма (проект)» (зміни до ч. 1 ст. 2 Кодексу);
– передбачати в Основних напрямах бюджетної політики на наступний
бюджетний період положення щодо обсягу державних капітальних вкладень
та їхніх пріоритетних напрямів (зміни до ч. 4 ст. 33 Кодексу);
– виокремити процедури включення державних капітальних вкладень до
проекту закону про Державний бюджет на відповідний плановий період і
прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні
періоди (зміни до ч. 1 ст. 21, ст. 32 і 34, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 38 Кодексу);
– передбачити оприлюднення інформації про стан реалізації
інвестиційних проектів за бюджетною програмою (зміни до ч. 5 ст. 28
Кодексу).
Водночас у Прикінцевих та Перехідних положеннях Кодексу
законопроектом передбачено, що:
– запропоновані вимоги у ст. 32 Кодексу (щодо процедури підготовки
бюджетних запитів у частині визначення державних капітальних вкладень за
державними інвестиційними проектами) та ст. 38 Кодексу (щодо надання
переліку державних інвестиційних проектів до законопроекту про державний
бюджет) застосовуються починаючи з формування проекту державного
бюджету на 2016 р.;
– до державних інвестиційних проектів не застосовуються окремі
положення ст. 12-1 і 12-2 Закону України «Про інвестиційну діяльність»
(щодо державної реєстрації інвестиційних проектів, обов’язкового отримання
експертної оцінки їхньої економічної ефективності та порядку відбору
проектів для надання державної підтримки) (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про ринок
природного газу.
Законопроект (реєстр. № 2250) розроблено з метою створення
ефективного конкурентного середовища на ринку природного газу з
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урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у тому числі передбачених
Директивою 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського
Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та
Регламентом 715/2009 Європейського парламенту та Ради Європейського
Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу (Третій
енергетичний пакет) (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/105234.html). – 2015. – 5.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної
інформації у формі відкритих даних.
Законопроектом (реєстр. № 2171) пропонується: передбачити створення
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері електронного урядування, єдиного державного веб-порталу відкритих
даних; встановити, що оприлюднена на такому веб-порталі інформація є
публічною інформацією у формі відкритих даних та є дозволеною для її
наступного вільного використання та поширення. Шляхом внесення змін до
ряду законів України пропонується оприлюднювати на згаданому єдиному
державному веб-порталі інформацію Єдиного державного реєстру
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, Державного реєстру
телерадіоорганізацій України, основні відомості Реєстру громадських
об’єднань; матеріали генеральних планів населених пунктів, детальних
планів територій (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
Голова
Комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
М. Томенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом
Канади в Україні Р. Ващуком.
Під час зустрічі було обговорено широке коло питань, накреслені
перспективи співпраці, зокрема у сфері екологічної безпеки, екологічної
освіти, організації інформування громадян про вплив наслідків
Чорнобильської катастрофи та роботу з відродження постраждалих
територій. Учасники зустрічі констатували, що сторони щиро зацікавлені в
подальшому поглибленні відносин у сфері екології та розвитку
взаємовигідної співпраці між нашими країнами.
Зазначалося також, що за час роботи комітету VIII скликання вже є
перший приклад ефективної взаємодії в рамках проектів за підтримки уряду
Канади. Зокрема, 17 лютого поточного року в комітеті за участі посла
Р. Ващука був проведений круглий стіл на тему: «Перспективи впровадження
стратегічної екологічної оцінки (СЕО) в Україні», який викликав активну
зацікавленість як представників виконавчої влади, так і бізнес-спільноти та
експертного середовища. Партнером в організації круглого столу виступив
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Проект міжнародної технічної допомоги «РЕОП» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
З нагоди 201-ї річниці від дня народження великого українського
поета Т. Шевченка Президент П. Порошенко разом із дружиною
М. Порошенко взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника
поетові в Києві.
Разом із главою держави в церемонії також взяли участь Прем’єр-міністр
України А. Яценюк, голова Київської обласної державної адміністрації
В. Шандра, члени уряду, депутати Верховної Ради, представники
громадськості, діячи культури та мистецтв (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
9.03).
***
У день 201-ї річниці від дня народження поета Т. Шевченка
Президент П. Порошенко вручив Національну премію України
ім. Т. Шевченка 2015 р.
Цього року лауреатами премії стали поет Ю. Буряк – за книгу поезій «Не
мертве море»; художник М. Компанець – за мистецький цикл «Земля моїх
батьків» та ілюстрації до творів М. Гоголя; письменник К. Москалець – за
книгу літературної критики та есеїстики «Сполохи»; актор П. Панчук – за
втілення образу Т. Шевченка на вітчизняній театральній сцені.
Вручаючи премії, глава держави відзначив вагомий внесок цьогорічних
лауреатів у розвиток та популяризацію національної культури, її інтеграцію у
європейський культурний простір. П. Порошенко висловив переконання, що
сучасна культурна політика стане і зброєю для перемоги над ворогом, і
інструментом реформ, адже недарма вона включена важливим розділом до
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».
Церемонія вручення премій відбулася в Національному музеї Т.
Шевченка (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 9.03).
***
«Ми зможемо вижити, тільки якщо будемо об’єднані, причому не
лише уряд, парламент і Президент, а весь народ», – заявив Президент
П. Порошенко в інтерв’ю Першому національному телеканалу.
«Україна живе в умовах війни, в умовах окупованої території. Ми маємо
подивитися в очі правді. Біля 25 % промислового потенціалу країни
зупинено, 10 % – фізично зруйновано. Видатки на оборону сьогодні
складають більше 90 млрд. При цьому країна знаходить сили, щоб це
забезпечити. Поки йде війна, інвестиції в Україну не прийдуть, і людям треба
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казати правду», – сказав Президент.
Президент наголосив, що реформи не можуть бути швидкими і фактично
їхнє проведення розпочалося після парламентських виборів.
Він нагадав, що після виборів швидко була сформована проєвропейська
коаліція, яка працює над ухваленням необхідних для реформ рішень на
законодавчому рівні. «Ми побудуємо іншу економіку, подолаємо корупцію.
Причому долання корупції – не лише голосування за Антикорупційне бюро
або за закони по боротьбі з корупцією. Корупція має конкретне прізвище,
конкретне ім’я та людину, яка має сидіти у в’язниці», – сказав Президент
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 9.03).
***
Президент присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 787 жінкам.
Напередодні Міжнародного жіночого дня Президент України
П. Порошенко підписав указ № 134/2015 про присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» 787 багатодітним жінкам, які народили та виховали до
восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у
встановленому
законодавством
порядку
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
7.03).
***
Президент П. Порошенко вручив нагороди жінкам, які захищають
свободу та боронять незалежність України, зокрема волонтерам,
медикам, рятувальникам, правоохоронцям.
«Все найсвітліше, що у нашому житті, – весна, радість, щастя, кохання,
всі здобутки українських чоловіків – це ви, жінки. Я можу стверджувати це
напевно, бо половина моїх здобутків – це завдяки моїй дружині Марині», –
сказав Президент. Глава держави також підкреслив важливу роль жінок у
захисті України. Президент зазначив, що ті військові частини, де є жінки,
відрізняються набагато більшою дисципліною та ефективністю, військові
краще тримають оборону та сміливіше йдуть у наступ. Глава держави
подякував українкам за допомогу пораненим військовим і волонтерську
роботу. Президент також відзначив мужність матерів, дружин, сестер і
доньок, чиї чоловіки нині в армії, особливо на фронті (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
7.03).
***
Президент України провів телефонну розмову з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель. П. Порошенко поінформував про
ситуацію на Донбасі.
Співрозмовники наголосили на необхідності збільшення кількості
спостерігачів ОБСЄ та технічного оснащення місії для пришвидшення
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розгортання спостережних пунктів ОБСЄ на лінії зіткнення.
Президент України і федеральний канцлер Німеччини обговорили
впровадження подальших санкцій щодо Росії і їх продовження до повного
виконання мінських домовленостей, зокрема відновлення контролю за
українсько-російським кордоном.
Сторони також обговорили подробиці майбутнього візиту Президента
України до Німеччини, який відбудеться в березні (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
5.03).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та
політики безпеки Ф. Могеріні.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання
мінських домовленостей напередодні неформальної зустрічі міністрів
закордонних справ країн ЄС, що відбудеться 6–7 березня в Ризі, та
наступного засідання Ради ЄС із закордонних справ.
Президент закликав ЄС керуватися виконанням мінських домовленостей
і попередніми рішеннями Європейської ради в питанні продовження та
можливого посилення санкцій щодо Росії.
Президент України та високий представник ЄС погодилися з
необхідністю негайного розширення мандата ОБСЄ, підсилення технічної та
функціональної спроможності спеціальної моніторингової місії, яка має
здійснювати більш ефективний моніторинг і верифікацію режиму
припинення вогню та відведення техніки. При цьому Президент
П. Порошенко наголосив, що необхідно розпочати докладати міжнародних
зусиль задля розміщення миротворчого контингенту на Донбасі.
Ф. Могеріні запевнила в підтримці України та зусиль Президента
П. Порошенка. Вона висловила співчуття з приводу аварії на шахті ім.
Засядька в Донецьку, унаслідок чого загинуло 33 шахтаря. Президент
України заявив, що ця трагедія є наслідком гуманітарної та техногенної
ситуації на Донбасі, а також дій бойовиків, які не дали можливості
відповідним українським службам провести рятувальні роботи та зберегти
життя українських шахтарів.
Співрозмовники домовилися про тісну координацію, а також про зустріч
найближчим часом під час візиту голови Європейської комісії Ж.-К. Юнкера
до України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з міністром закордонних
справ Великої Британії Ф. Хеммондом.
Президент відзначив чітку позицію та підтримку України. «Дякую за
сильну підтримку Великої Британії захисту Україною своєї незалежності,
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територіальної цілісності та суверенітету. Наша боротьба є битвою за
свободу, демократію та європейські цінності й принципи», – наголосив глава
держави. Президент підкреслив, що Україна платить високу ціну за свою
боротьбу.
Глава держави додав, що складна ситуація не тільки на Донбасі, а й в
окупованому Криму, де було заарештовано кримськотатарського активіста.
Сторони констатували погіршення ситуації з дотриманням прав людини на
півострові.
П. Порошенко та Ф. Хеммонд наголосили на необхідності виконання
всіма сторонами зобов’язань, які були зафіксовані в Мінську. «Буде дуже
небезпечним, якщо європейські партнери одягнуть рожеві окуляри,
вважаючи, що все добре», – наголосив Президент. Він нагадав, що
залишаються незвільненими заручники, у тому числі Н. Савченко, немає
контролю за кордоном, не виведені іноземні війська з окупованих територій.
Президент зазначив, що задля деескалації ситуації необхідно
запровадити міжнародну миротворчу місію. Співрозмовники погодилися, що
має бути посилена робота місії ОБСЄ в Україні.
Сторони також обговорили співпрацю в економічній та оборонній сфері.
Президент зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Великої
Британії та ефективну співпрацю між країнами. «Ми вдячні за вашу участь в
трастовому фонді НАТО. Ми задоволені нашою співпрацею в економічній
сфері», – сказав П. Порошенко.
Президент закликав Велику Британію ратифікувати Угоду про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом.
У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Ф. Хеммонд
зазначив: «Хочу повторити, що ми рішуче підтримуємо вашу боротьбу за
суверенітет та захист територіальної цілісності всієї української території».
Він додав, що ЄС готовий підтримувати політику санкцій щодо Росії та
надалі їх посилювати у випадку ескалації ситуації (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
5.03).
***
Президент П. Порошенко підписав указ, яким були утворені Донецька
та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації.
Визначено, що Донецька та Луганська облдержадміністрації набувають
статусу відповідно Донецької та Луганської обласних військово-цивільних
адміністрацій, а їхні голови – статусу керівників відповідно Донецької та
Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій. Теж стосується й
утворених адміністрацій нижчого рівня.
Указом
доручено
головам
Донецької
та
Луганської
облдержадміністрацій
у
триденний
термін
подати
керівнику
Антитерористичного центру при Службі безпеки України пропозиції щодо
переліку посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, осіб
рядового й начальницького складу правоохоронних органів у новостворених
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військово-цивільних адміністраціях.
Також головам цих ОДА доручено разом з керівником
Антитерористичного центру при СБУ подати в п’ятиденний термін
секретареві Ради національної безпеки і оборони спільні пропозиції щодо
кандидатур для призначення на посади керівників військово-цивільних
адміністрацій населених пунктів.
Секретар РНБО має забезпечити підготовку до невідкладного розгляду
РНБО питання щодо призначення керівників військово-цивільних
адміністрацій (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
Президент підтримав зміни до Закону України «Про міліцію».
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
внесення змін до статті 23 Закону “Про міліцію”» щодо виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівників міліції.
Закон № 208-VIII спрямований на посилення соціального захисту
працівників міліції, які боронять територіальну цілісність держави,
ризикуючи життям.
Документом встановлюється єдиний підхід до виплати одноразової
грошової допомоги правоохоронцям у разі загибелі (смерті), поранення
(контузії, травми або каліцтва) чи встановлення інвалідності на рівні з
військовослужбовцями Збройних сил, інших силових відомств.
Документом вносяться зміни до Закону України «Про міліцію» і
встановлюється одноразова грошова допомога для членів сімей, батьків та
утриманців працівників міліції в розмірі 500-кратного прожиткового
мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб у разі їх загибелі під
час виконання службових обов’язків. У випадку отримання поранення, яке
призвело до встановлення інвалідності, а також інвалідності, що настала в
період проходження служби в органах внутрішніх справ, працівники міліції
отримуватимуть допомогу в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму в
разі встановлення інвалідності I групи, 200-кратного при отриманні II групи,
150-кратного – у разі встановлення інвалідності III групи.
У випадку часткової втрати працездатності без встановлення
інвалідності розмір допомоги становитиме від 20-кратного до 100-кратного
прожиткового мінімуму (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 7.03).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 180-VIII
«Про внесення змін до статті 1861 Земельного кодексу України щодо
спрощення процедури погодження проекту землеустрою».
Закон спрощує процедуру реалізації прав громадян на безоплатну
передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної
власності. Крім того, Закон унеможливлює затягування процесу погодження
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проектів землеустрою.
На сьогодні існує проблема, коли працівники відповідних органів влади
затягують погодження проектів землеустрою, вимагають усунення то одних
недоліків, то інших, не надаючи повного переліку, який необхідно
виправити. Усунення таких недоліків триває роками, громадяни витрачають
великі кошти на переоформлення документів і не можуть реалізувати своїх
прав, гарантованих Конституцією. Закон встановлює чіткі вимоги до
відповідних органів влади надавати вичерпний перелік зауважень з метою їх
подальшого усунення особами, що подали документи, для погодження
проектів землеустрою (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 7.03).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 218-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності пов’язаних із банком осіб».
Документ, прийнятий Верховною Радою України 2 березня,
спрямований на забезпечення стабільності банківської системи, захист
інтересів вкладників та інших кредиторів банку, підвищення ефективності
банківського нагляду.
Законом посилюється відповідальність власників і керівників банків за
фінансовий стан установи.
Документом встановлюється майнова відповідальність пов’язаних з
банком осіб за збитки, завдані з їхньої вини банку, та істотно збільшується
розмір штрафу, що може бути застосований до керівника банку.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може звертатися з вимогою
про відшкодування шкоди, завданої банку, до пов’язаної з банком особи, дії
або бездіяльність якої призвели до завдання установі шкоди, або до особи,
яка внаслідок таких дій чи бездіяльності прямо або опосередковано отримала
майнову вигоду.
Вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України за порушення
нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі
подання недостовірної (неповної) звітності щодо якості активів, проведення
операцій з пов’язаними з банком особами, суті операцій або здійснення
ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших
кредиторів банку.
Також запроваджується адміністративна відповідальність за дії, які
призвели до віднесення банку до категорії проблемних, кримінальна
відповідальність за вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку
до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної
шкоди державі або кредитору.
Також Законом вносяться зміни до законів України «Про банки і
банківську діяльність», «Про виконавче провадження», «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», якими, зокрема, доповнюється перелік
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документів, які подаються для погодження статуту юридичної особи, яка має
намір здійснювати банківську діяльність; уточнюються повноваження ради
банку щодо затвердження порядку здійснення операцій з пов’язаними з
банком особами; встановлюється заборона надавати кредити для придбання
акцій інших банків та опосередковано здійснювати кредитні операції з
пов’язаними з банком особами.
Крім того, розширюються критерії, за якими Національний банк України
зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії
проблемного, уточнюється порядок розкриття регулятором інформації, що
містить банківську таємницю тощо (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
Президент П. Порошенко під час свого робочого візиту на
Хмельниччину представив керівництву та депутатському корпусу
області нового голову Хмельницької обласної державної адміністрації
М. Загородного.
Характеризуючи нового голову Хмельницької ОДА, П. Порошенко
зауважив, що новий керівник області все життя прожив на Хмельниччині й
добре знайомий із сільськогосподарською справою – «аграрій з аграрного
регіону в країні, де є потужний АПК». Президент зауважив, що
агропромисловий комплекс в 2014 р. дав приріст і є однією з найбільших
конкурентних переваг України.
П. Порошенко акцентував увагу новопризначеного керівника області на
проблемах обороноздатності, прискорення реформ і необхідності протидії
будь-яким спробам дестабілізації ситуації на Хмельниччині.
Глава держави окремо наголосив на важливості антикорупційної
реформи. П. Порошенко висловив задоволення роботою Генерального
прокурора В. Шокіна, зокрема останніми кроками в боротьбі з корупцією.
Говорячи про необхідні кроки щодо економічної та фінансової
стабілізації, Президент наголосив на тому, що Україна очікує вже
найближчим часом отримати позитивне рішення МВФ про початок
розширеного кредитування України.
Президент поінформував учасників зібрання про процес урегулювання
ситуації на Донбасі. Зокрема, глава держави висловив впевненість, що всі
заручники будуть повернені додому, включаючи Н. Савченко. «Ми будемо
захищати кожного українця, де б він не був, – наголосив П. Порошенко. –
Мир і реформи відкриють шлях до приватних іноземних інвестицій в
Україну. Найважча в нашій історії зима позаду. Перемога буде за нами»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
У понеділок, 9 березня, у 201-шу річницю від дня народження
Т. Шевченка, Прем’єр-міністр України А. Яценюк узяв участь у
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радіомарафоні «Шевченко мобілізує».
На початку виступу глава уряду підкреслив, що слово Великого Кобзаря
потрібне всій країні, «щоби вибороти нашу незалежність і наше майбутнє»:
«Наша віра і наша впевненість у тому, що ми переможемо, є запорукою
європейського майбутнього для Української держави, яка зіткнулася з
російською військовою агресією, зіткнулася з війною, але бореться і
перемагає».
А. Яценюк прочитав уривок з поеми Кобзаря «Кавказ». За його словами,
коли він обирав вірш, розмірковував, які були б найкращі слова, щоб
звернутися до країни. А. Яценюк розповів, що пригадав, як цю поему читав
С. Нігоян, «який разом із нами на Майдані боровся за нашу свободу і нашу
волю».
Він зазначив, що Кавказ «також завжди боровся проти темної імперії за
свою свободу».
За словами глави уряду, слова цієї поеми «надихають і дають
впевненість у нашій праведній боротьбі». Він зачитав уривок, який
завершується словами:
«Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
А. Яценюк висловив вдячність віце-прем’єр-міністру, міністру культури
України В. Кириленку за започаткування радіомарафону «Шевченко
мобілізує»: «У такі часи для України потрібне сильне слово. А сильне слово є
в Шевченка».
Під час радіомарафону «Шевченко мобілізує» твори Кобзаря читають
урядовці, політики, діячі науки, культури, військовослужбовці, волонтери,
представники громадськості. Марафон триває з 6:00 на каналі «Культура»
Національної радіокомпанії України з включеннями на Першому
національному телеканалі та Першому каналі Українського радіо.
У цей день А. Яценюк і члени уряду України також поклали квіти до
пам’ятника Т. Шевченку біля Київського національного університету
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 9.03).
***
У п’ятницю, 6 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
заступника державного секретаря США Е. Блінкена, який перебував у
Києві з візитом.
Глава уряду України обговорив з американським представником питання
безпекової ситуації на Сході України, зосередившись на необхідності
спільної рішучої протидії міжнародного співтовариства агресивній політиці
Російської Федерації. Важливим елементом цих зусиль є стабілізація
економічної ситуації в Україні, на яку спрямовані зусилля уряду з
імплементації системних реформ за підтримки міжнародних партнерів.
А. Яценюк та Е. Блінкен обговорили пріоритетні напрями для залучення
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експертної й технічної допомоги з боку США, серед яких, зокрема, зміцнення
оборонної спроможності, реформа правоохоронних органів, допомога у
фінансовому секторі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
У четвер, 5 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії Ф. Хеммондом,
перебував в Києві з робочим візитом.
А. Яценюк підкреслив, що Кабінет Міністрів України цінує зусилля
Великої Британії та уряду Об’єднаного Королівства в підтримці України та її
боротьби за свободу і незалежність. «Ми переконані, що Велика Британія –
це один із наших найсильніших союзників у деескалації ситуації та реалізації
України як успішної держави», – наголосив він.
Уряд України, підкреслив А. Яценюк, цінує рішення уряду Великої
Британії направити до України військових експертів, «аби українська армія
стала набагато сильнішою»: «Ми очікуємо на отримання додаткової
допомоги – не для наступальних, а для оборонювальних операцій. Йдеться не
лише про нашу безпеку – йдеться про безпеку всієї Європи. Це виклик для
нас усіх, і переконаний, що ми дамо спільну, сміливу й сильну відповідь»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
На засіданні Кабінету Міністрів України 5 березня 2015 р. схвалено
плани імплементації ряду актів законодавства ЄС у сфері захисту
довкілля, електронних послуг і функціонування ринку будівельних
матеріалів, упровадження яких передбачене Угодою про асоціацію.
Упровадження директиви 91/271/ЄЕС передбачає запровадження в
Українській державі підходів і вимог до очистки міських та промислових
стічних вод, поступове забезпечення повної очистки всіх стічних вод,
упровадження діючих у ЄС параметрів стічних вод, які скидаються з очисних
підприємств, вимог до скидів стічних вод в екологічно уразливі зони,
критеріїв для визначення таких зон.
Імплементація директиви ЄС 2000/31 про електронну торгівлю
передбачає впровадження в Україні норм щодо правового регулювання
онлайн послуг з надання інформації (інтернет-ЗМІ), продажу товарів і послуг
(книги, фінансові та туристичні послуги), реклами, професійних послуг
(правники, лікарі, ріелтори), розваг та посередницьких послуг (підключення
до Інтернету та передача й зберігання інформації), включаючи послуги, що є
безкоштовними для їхніх споживачів, та оплачуються рекламодавцями або
спонсорами.
Впровадження в Україні положень Директиви ЄС 94/84 про правовий
захист послуг, що базуються або складаються з умовного доступу, створить в
Українській державі правові умови, які діють на території держав-членів ЄС,
необхідні для заборони виробництва, імпорту, розповсюдження, продажу,
оренди або іншого володіння з комерційною метою пристроями, що дають
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змогу неавторизованого доступу до теле- та радіопрограм.
Метою імплементації Регламенту ЄС № 305/2011 про умови для
розміщення на ринку будівельних матеріалів є формування умов і правил
функціонування ринку будівельних матеріалів, зняття технічних бар’єрів у
торгівлі будівельною продукцією і послугами з країнами ЄС, а також
підвищення рівня захисту прав споживачів, безпеки будівель, здоров’я,
стійкості, економії енергії та захисту навколишнього середовища (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.03).
***
Під час робочої поїдки до Грузії міністр Кабінету Міністрів України
Г. Онищенко провела зустріч з головою уряду Аджарської Автономної
Республіки А. Хабадзе, під час якої сторони обговорили реформу
децентралізації, а також можливість організації в Грузії влітку
відпочинку та реабілітації дітей із зони АТО.
Також Г. Онищенко зустрілася з головою Конституційного суду
Г. Папуашвілі.
Г. Папуашвілі, у минулому міністр юстиції Грузії, поділився досвідом у
сфері реформування державної служби, зокрема створення спеціальних
недержавних фондів для виплати премій державним службовцям (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 9.03).
***
В Україні створюються європейські правові механізми, загалом до
національного законодавства необхідно імплементувати 350 актів права
Євросоюзу, з них 180 – до кінця 2017 р. Як заявила на брифінгу в Києві
заступник міністра Кабінету Міністрів України, директор урядового офісу з
питань європейської інтеграції Н. Гнидюк, це передбачено зобов’язаннями
України за Угодою про асоціацію з ЄС.
«Ми повинні відійти від класичного розуміння того, що євроінтеграція –
тільки зовнішній політичний вимір, бо з моменту підписання Угоди про
асоціацію це стає на 80 % питанням внутрішньої політики, дорожньою
картою реформ в Україні», – наголосила Н. Гнидюк.
Відповідно, змінюються і підходи до діяльності державних інституцій, їх
взаємодії з громадянським суспільством і бізнес-середовищем. Насамперед
кожне міністерство публікує плани імплементації тих чи інших нормативних
актів, що дає змогу бізнес-асоціаціям, представникам громадянського
суспільства долучитися до дискусії, а також відстежити, коли і в якій сфері
мають змінитися правила гри в межах реалізації тих чи інших реформ.
Зокрема, на перші відгуки від бізнес-середовища щодо того, чи спрощуються
для них норми ведення бізнесу, урядовий офіс очікує вже найближчим часом,
за підсумками І кварталу 2015 р., коли оцінюватимуться перші результати
імплементації Угоди про асоціацію.
«Ми мусимо запроваджувати норми права, які, з одного боку,
гарантуватимуть європейські стандарти життя в Україні, з іншого – у нашому
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діалозі з європейською стороною ми повинні захистити наші національні
інтереси», – зазначила директор урядового офісу.
Вона пояснила, що одним із завдань урядового офісу з питань
європейської інтеграції є побудова, у хорошому розумінні цього слова,
європейської бюрократії, яка буде спроможна здійснити адаптацію
українського законодавства до європейського. Н. Гнидюк підкреслила
необхідність формування фахової команди спеціалістів, зокрема юристів, які
добре знають європейське право для виконання цих завдань: «Ми маємо
побудувати команду спеціалістів у міністерствах – через інститут
заступників міністрів з питань євроінтеграції, яка буде здатна розмовляти
однією мовою з представниками тієї ж бюрократії в ЄС, досконало знати і
англійську як робочу мову ЄС, і правові норми Євросоюзу. Ці висококласні
фахівці мають розуміти, які норми треба адаптувати до європейського права.
І ще дуже важливо – вони мають фахово доводити представникам ЄС,
Єврокомісії, що нормативні акти, які приймаються згідно з нашими
зобов’язаннями за Угодою, з відповідними формулюваннями, повністю
відповідають законодавству ЄС».
За словами Н. Гнидюк, урядовий офіс з питань європейської інтеграції є
частиною бюрократичної машини, яка на щоденній основі забезпечує
виконання Угоди про асоціацію, координує цю діяльність міністерств і
відомств, звітує перед інституціями ЄС.
«Виконання Угоди про асоціацію – це спільне завдання уряду, бізнесасоціації, експертного середовища, громадянського суспільства. Ми
запрошуємо до дискусії, сподіваємось також на співпрацю з Платформою
громадянського суспільства Україна – ЄС, яку створено згідно з Угодою про
асоціацію», – наголосила Н. Гнидюк.
Урядові структури налаштовані працювати відкрито та прозоро для
успішного
виконання
Угоди
про
асоціацію.
Щоквартально
публікуватимуться звіти про виконання Угоди. Перший такий звіт уже
доступний на урядовому порталі, констатувала Н. Гнидюк (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
В Україні забезпечуються права та розвиток усіх національних
меншин. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр культури України В.
Кириленко за підсумками другого засідання Ради міжнаціональної злагоди
при Кабінеті Міністрів, яке відбулося 5 березня.
«Можна констатувати, що утисків національних меншин в Україні
немає, окремі їхні проблеми ми вирішуємо в робочому порядку», – сказав
В. Кириленко.
Водночас, за словами віце-прем’єра, на тимчасово непідконтрольних
українській владі територіях Криму та Донбасу питання порушення прав
українських громадян, зокрема кримськотатарської спільноти, стоїть дуже
гостро. «Україна як держава не має інструментів, щоб забезпечити захист
прав своїх громадян на окупованих російсько-терористичними військами
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землях. Водночас про всі порушення ми інформуємо ООН, ОБСЄ та інші
міжнародні організації», – зазначив В. Кириленко.
За його словами, у міжнаціональних відносинах в Україні головним
фактором є налагоджена комунікація. «Сімдесят відсотків роботи – це діалог,
і цей діалог ми ведемо успішно», – підкреслив віце-прем’єр.
Під час засідання ради було заслухано доповіді урядового
уповноваженого з питань етнонаціональної політики Г. Друзенка та
директора департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури
А. Юраша щодо шляхів захисту прав нацменшин і корінних народів та
збереження міжнаціонального миру.
Представники ромської, азербайджанської, вірменської, білоруської та
ряду інших національних громад у своїх виступах розповіли про поточні
проблеми: факти дискримінації їхніх представників в окремих регіонах,
труднощі з проведенням національних свят і збереження національної
культури, відсутність приміщень для проведення зустрічей спільноти тощо.
«Усі ці окремі проблеми українська держава готова вирішувати», – зазначив
В. Кириленко (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 5.03).
***
Регіональні офіси із впровадження реформи децентралізації стануть
«містком» між центральною та місцевою владою й допоможуть у
налагодженні зворотного зв’язку під час проведення реформи. Про це
заявив віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко під час
презентації фахового огляду «Муніципальна консолідація в Україні:
тенденції і рішення щодо об’єднання та співробітництва», організованого
Мінрегіоном у співпраці з Радою Європи.
«Ми вважаємо, що сьогодні потрібно на базі місцевих адміністрацій
разом з місцевими радами відкрити офіси із впровадження цих реформ, які
дозволили б налагодити тісну комунікацію між територіальними громадами,
урядом і парламентом. Це дасть можливість доносити інформацію не тільки
на місцях, де ми впроваджуємо реформи, а й отримувати зворотній зв’язок
про перебіг цього процесу», – сказав віце-прем’єр-міністр України.
За словами Г. Зубка, це другий важливий етап реформи після ухвалення
необхідних законів. «На сьогодні ми вже маємо частку законодавчої бази, яка
дозволяє нам розпочати реформу місцевого самоврядування. Але все це
прийнято на центральному рівні. Сьогодні дуже важливий етап із просування
цих реформ саме на місцях», – сказав він.
Як зазначив віце-прем’єр-міністр, наразі необхідно провести велику
роботу
з
роз’яснення
того,
як
громади
можуть
стати
конкурентоспроможними, як вони можуть формувати свій бюджет, фінансові
надходження та видатки, щоб стати більш самостійними. «Це дуже непроста
робота. Але ми вважаємо, що такий інструмент допоможе пришвидшити
заплановані кроки по децентралізації влади в Україні», – підкреслив він.
Віце-прем’єр-міністр України подякував Раді Європи за ту роботу, яка
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була проведена для презентації фахового огляду «Муніципальна консолідація
в Україні: тенденції і рішення щодо об’єднання та співробітництва», а також
роботу по всім 22 галузевим напрямам, які стосуються проведення реформи,
питань децентралізації та підсилення місцевого самоврядування (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 5.03).

ПОЛІТИКА
На заседании ООН украинский постпред рассказал о потерях в АТО.
С начала антитеррористической операции в апреле 2014 г. погиб
1541 украинский военнослужащий, ранены 6226 бойцов, сообщил
постоянный представитель Украины при ООН Ю. Сергеев во время
заседания
Совета
Безопасности
ООН
в
пятницу,
6
марта
(http://korrespondent.net/ukraine/3487984-na-zasedanyy-oon-ukraynskyipostpred-rasskazal-o-poteriakh-v-ato).
По данным Ю. Сергеева, с момента подписания очередных минских
договоренностей 15 февраля сепаратисты обстреляли позиции сил АТО более
750 раз. Только за последние дни, по словам Ю. Сергеева, боевики
обстреляли позиции сил АТО 58 раз.
Постпред отметил, что за время перемирия в зоне АТО погибли
64
бойца,
еще
341
получил
ранения
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 6.03).
***
Организация Объединенных Наций не получала от Украины запрос
на введение миротворцев на Донбасс. Об этом во время заседания Совета
Безопасности ООН заявил заместитель Генерального секретаря ООН
Д. Фельдман.
По его словам, он уведомил министра иностранных дел П. Климкина,
что решение о вводе миротворцев может быть принято только членами
Совбеза ООН. «Мы сообщили министру иностранных дел, что это решение
членов совета, и Секретариат последует решению совета», – добавил он.
Отметим, в России заявили, что наложат вето на введение миротворцев в
Украину
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3487941-oon-ne-poluchala-otukrayny-zapros-na-vvedenye-myrotvortsev). – 2015. – 6.03).
***
Москва не поддержит введение миротворческого контингента на
территорию Украины, если такое предложение будет внесено в Совбез
ООН. Об этом заявил заместитель главы МИД России Г. Гатилов, передает
РИА «Новости».
Он объяснил такую позицию тем, что, по мнению Москвы, на этом этапе
урегулирования украинского кризиса достаточно минских соглашений. «Мы
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считаем, что есть минские договоренности, в них четко определена роль
ОБСЕ, ее мониторинговой миссии. И сейчас нужно заниматься тем, чтобы
эта мониторинговая миссия эффективно работала и наблюдала за
осуществлением минских договоренностей. Этого сейчас вполне
достаточно»,
–
сказал
Г.
Гатилов
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/russia/3487330-rossyia-vystupyla-protyvmyrotvortsev-oon-v-ukrayne). – 2015. – 5.03).
***
Европейские министры собрались в Латвии, чтобы обсудить вопрос
ситуации на Донбассе.
Глава дипломатии Евросоюза Ф. Могерини призвала международное
сообщество сделать все возможное, чтобы сохранить хрупкое перемирие на
Востоке Украины. Выступая в преддверии встречи министров иностранных
дел ЕС, Ф. Могерини заявила, что выполнение минского мирного
соглашения способствует «продвижению вперед». Ф. Могерини признала,
что подписанное в феврале в Минске соглашение о прекращении огня не
идеально, но добавила, что в целом ситуация может развиваться
«позитивно». «Украине сейчас необходимо не только, чтобы уважали ее
суверенитет и территориальную целостность, но также необходим мир.
И нам всем необходимо приложить все усилия, чтобы работать в этих
направлениях», – сказала она (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3488013mynystry-es-v-ryhe-obsuzhdauit-kak-ostanovyt-voinu).
Министры иностранных дел ЕС приехали в Ригу, чтобы обсудить
ситуацию в Украине. Эта неофициальная встреча продлится два дня и
центральным вопросом на ней станет конфликт на Донбассе.
Латвия и другие страны Балтии выражают обеспокоенность в связи с
агрессивным поведением России.
В Литве недавно восстановлен призыв в армию, а Эстония обвинила
Москву в совершении кибернападений.
Латвия, которая принимает у себя министров ЕС, до середины года
председательствует в Евросоюзе.
«Европейский Союз готов ввести новые санкции против России в связи с
конфликтом в Украине, но его приоритет состоит в поддержании хрупкого
перемирия, о котором удалось договориться в Минске», – заявила
Ф. Могерини на встрече в Риге.
Ф. Могерини высказалась против поставок оборонительных вооружений
Украине, к чему призывают президента США Б. Обаму представители как
республиканцев, так и демократов в Конгрессе.
Тем временем НАТО продолжает усиливать свое военное присутствие в
прибалтийских странах, где за минувшие недели прошло несколько военных
учений.
Министр обороны Британии М. Фаллон недавно заявил, что Россия
представляет собой реальную угрозу безопасности прибалтийских
государств.
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5 марта Россия объявила о проведении крупномасштабных военных
учений в аннексированном ею Крыму, а также в отколовшихся от Грузии
Абхазии и Южной Осетии (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 6.03).
***
Встреча дипломатов стран «нормандского формата» с участием
ОБСЕ по Украине в Берлине 6 марта прошла непросто, но продуктивно.
Об этом заявил в интервью Интерфаксу замглавы МИД РФ, статс-секретарь
Г. Карасин (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3487949-myd-rf-o-vstrechedyplomatov-v-berlyne-trudno-no-konstruktyvno).
Представитель России также рассказал, для чего организовываются
подобные встречи. «Эта встреча заместителей министров иностранных дел
созывается для того, чтобы проанализировать ход реализации наших лидеров
и ход мирного урегулирования украинского кризиса», – сказал он.
Г. Карасин отметил, что встреча дипломатов в «нормандском формате»
продолжалась пять часов. «В течение пяти часов мы обменивались мнениями
о том, как нам помочь этому процессу, как консолидировать прекращение
огня, как помочь СММ ОБСЕ в их работе, какие обязательства выполняются
сторонами, а какие не выполняются. В частности, это касается и вопроса
развода тяжелых вооружений, и начала политического процесса, создания
рабочих групп в рамках существующей Контактной группы. Все эти вопросы
подробно обсуждались», – подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что участники переговоров пока не определились с
датой новых встреч.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Берлине завершилась встреча
дипломатов в «нормандском формате» по Украине. Никаких комментариев
по итогам переговоров дано не было.
Встреча продолжалась около пяти часов. На переговоры также были
приглашены представители ОБСЕ, в том числе спецпредставитель в
контактной группе Х. Тальявини и председатель специальной
мониторинговой миссии в Украине Э. Апакан (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 6.03).
***
Вооруженные силы Украины завершили четвертый этап отвода
тяжелых вооружений от линии столкновения на Донбассе. Об этом
сообщил представитель штаба АТО А. Стельмах в эфире 5 канала
(http://korrespondent.net/ukraine/3488365-syly-ato-zavershyly-chetvertyi-etapotvoda-tiazheloho-oruzhyia-shtab).
«Украинские военнослужащие завершили четвертый этап отвода
тяжелой артиллерии от линии боевого столкновения. В частности, на
четвертом этапе мы отводили реактивные системы залпового огня “Ураган”.
До этого мы отвели противотанковые пушки МТ-12 “Рапира”, самоходные
артиллерийские установки “Акация” и реактивные системы залпового огня
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БМ-21 “Град”», – сказал А. Стельмах.
Следующий этап выполнения минских договоренностей должен
начаться сразу после того, как наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксирует
выполнение террористами взятых на себя обязательств в рамках мирного
плана.
Ранее представитель «минобороны» самопровозглашенной «ДНР»
Э. Басурин сообщил, что незаконные вооруженные формирования полностью
завершили отвод тяжелый вооружений и в инициативном порядке
приступили к отводу от линии столкновения 24 тяжелых минометов.
Как ранее сообщалось, Россия не помогает обеспечивать доступ
наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию,
контролируемую сепаратистами, для фиксации отвода тяжелых вооружений,
заявил заместитель министра иностранных дел Украины В. Пристайко
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 8.03).
***
На территории Донецкой и Луганской областей режим перемирия
соблюдается. Об этом на брифинге заявил спикер штаба АТО А. Лысенко
(http://korrespondent.net/ukraine/3488380-shtab-ato-otmechaet-sobluidenyerezhyma-peremyryia-v-donbasse).
«Вдоль всей линии разграничения в целом отмечается выполнение
минских договоренностей. В течение этой ночи интенсивность
провокационных обстрелов боевиками украинских позиций значительно
уменьшилась», – заявил А. Лысенко.
Однако, по его словам, продолжаются обстрелы позиций подразделений
сил АТО в районе населенных пунктов Луганское на Артемовском
направлении, Авдеевка, Опытное, Пески на Донецком направлении и
Широкино на Мариупольском направлении. Боевики применяют стрелковое
оружие, минометы, гранатометы. Артиллерийский удар был нанесен по
Авдеевке.
Кроме того, А. Лысенко отметил, что незаконные вооруженные
формирования активно проводят мероприятия по боевой подготовке,
накапливают ресурсы и восстанавливают технику. На Донецком направлении
наблюдается накопление военной техники и террористов, тяжелая техника
остается в Донецке, Макеевке, Ждановке и Харцызске (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 8.03).
***
Количество наблюдателей из состава специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ на Востоке Украины будет удвоено и составит 1 тыс.
человек.
Такая договоренность достигнута в Берлине представителями
внешнеполитических ведомств Украины, Франции, Германии и России,
сообщил дипломатический источник в Париже.
«После обсуждения в Министерстве иностранных дел в Берлине была
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достигнута договоренность между представителями внешнеполитических
ведомства стран нормандской четверки относительно удвоения количества
наблюдателей из состава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на
Востоке Украины», – отметил дипломат, говоря об основном итоге
берлинской встречи.
По его словам, сейчас на Донбассе находятся 324 наблюдателя из
заявленных 450 специалистов.
Собеседник также заметил, что представители МИД нормандской
четверки также обсуждали необходимость доступа наблюдателей ОБСЕ к
складским помещениям и местам, куда будут отводиться тяжелые
вооружения.
В частности, дипломаты констатировали, что на Востоке Украины есть
такие районы, в которые наблюдатели ОБСЕ не могут попасть из-за
нежелания боевиков. Участники встречи в Берлине также констатировали,
что, хотя режим прекращения огня на Донбассе в целом соблюдается, все же
он остается хрупким, в том числе из-за низкой эффективности контроля
(Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 8.03).
***
В «ДНР» приглашают В. Гройсмана согласовать изменения в
Конституцию.
Глава «народного совета» самопровозглашенной «ДНР» А. Пургин
предложил Председателю Верховной Рады Украины В. Гройсману принять
представителей «ДНР» и, в свою очередь, посетить Донецк для обсуждения
поправок к украинской Конституции, внесение которых предусмотрено
минскими договоренностями, сообщает донецкое агентство новостей
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3487914-v-dnr-pryhlashauit-hroismanasohlasovat-yzmenenyia-v-konstytutsyui).
Сайт также публикует обращение А. Пургина к В. Гройсману как
председателю вновь созданной Президентом Украины П. Порошенко
Конституционной комиссии.
«ДНР предлагает Вам принять наших представителей Д. Пушилина,
Е. Радомскую, О. Макееву, которые уполномочены довести до Вашего
сведения предложения ДНР, согласованные с ЛНР, относительно внесения
поправок в Конституцию Украины в соответствии с п. 11 Комплекса мер по
выполнению минских соглашений. Со своей стороны приглашаем Вас и
членов Вашей комиссии посетить г. Донецк для обсуждения сотрудничества
ВРУ и народного совета ДНР», – говорится в тексте обращения.
«ДНР», в частности, предлагает Верховной Раде обсудить принятие
постановления с указанием районов Донбасса, имеющих особый статус,
принятие закона о муниципальных выборах в районах с особым статусом и
закона об амнистии, реформу Конституции Украины и правовые аспекты
экономического и социального восстановления Донбасса.
Напомним, 3 марта П. Порошенко подписал указ о создании
Конституционной комиссии, предложив кандидатуру Председателя
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Верховной Рады В. Гройсмана на пост руководителя этого органа.
Предложения по кандидатурам в состав Конституционной комиссии должны
быть внесены до 12 марта.
Комиссия образуется как специальный вспомогательный орган при
Президенте Украины.
Изменения в Конституцию Украины были одним из условий минских
договоренностей
по
урегулированию
ситуации
на
Донбассе
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 6.03).
***
Сепаратисты требуют напомнить Киеву об особом статусе
Донбасса.
Полпреды самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Д. Пушилин и
В. Дейнего в своем обращении к участникам контактной группы призвали
напомнить Киеву о выполнении постановления об особом статусе Донбасса.
«Промедление с выполнением постановления об особом статусе Донбасса
усложнит и замедлит мирный процесс», – цитирует их издание сепаратистов
луганскинформцентр
(http://korrespondent.net/ukraine/3488555-separatystytrebuuit-napomnyt-kyevu-ob-osobom-statuse-donbassa).
Они напомнили, что 14 марта заканчивается срок принятия
постановления Верховной Рады, которое определяет перечень районов
Донбасса с особым политическим и экономическим статусом.
«Просим вас напомнить Порошенко, Яценюку и Гройсману о
необходимости следовать Минскому мирному плану и собственным законам
Украины. Промедление с выполнением этого требования усложнит и
замедлит мирный процесс, поставит под сомнение готовность Киева к
диалогу и политическому урегулированию», – говорится в обращении.
По мнению Д. Пушилина и В. Дейнего, принятие этого постановления
«не должно использоваться как повод для несогласованных изменений
закона о порядке самоуправления в отдельных районах», а также выступили
с просьбой сформировать рабочие группы по вопросам экономики, обмена
пленными, конституционной реформы и местных выборов.
Напомним, 12 февраля в Минске лидеры Украины, Германии, Франции и
России после 16 часов переговоров выработали комплекс мер по
урегулированию конфликта на Донбассе, который в итоге подписали
контактная группа и лидеры самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
Одним из пунктов соглашения является проведение конституционной
реформы с учетом особенностей Донецкой и Луганской областей до конца
2015 г.
Однако Председатель Верховной Рады В. Гройсман ранее отвергал
любую возможность автономии для Донбасса (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 9.03).
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ЕКОНОМІКА
Банковская система Украины пройдет аудит.
Банковская система Украины пройдет отдельный аудит на предмет
соблюдения участниками рынка лимитов регулятора относительно выдачи
инсайдерских кредитов (то есть займов структурам, которые, прежде всего,
связаны с владельцами финучреждений). Об этом говорится в проекте
меморандума Украины и МВФ, который есть в распоряжении ZN.UA.
Согласно документу, на основе показателей на конец марта и закона об
ответственности связанных с банком лиц (который был принят Верховной
Радой в понедельник, регистр. № 2085), топ-10 банков до конца мая должны
подать регулятору отчеты (следующая десятка – до конца июля, все
остальные – до конца сентября).
При этом до конца октября нарушители лимитов должны подготовить
стратегию поквартального устранения недостатков в течение трех лет. За
пренебрежение этого банки могут направить «на утилизацию» (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 8.03).
***
Нацбанк разъяснил правила работы в случае военного положения.
НБУ определил основные задачи финучреждений, которые не будут
закрыты в особый период.
Банки, которые прекратят свою деятельность на территории Украины в
особый период, должны будут вывести предварительно всю наличность и
ценности в хранилища Нацбанка. Об этом говорится в постановлении НБУ №
157, которое вступило в силу с 6 марта. Документом утверждаются правила
работы банков в особый период: в случае введения чрезвычайного или
военного положения, пишут «Вести. Бизнес».
При этом в документе не уточняется, будет ли НБУ в принудительном
режиме останавливаться работа каких-либо финучреждений в Украине.
Согласно постановлению № 157, Нацбанк берет всю наличность в стране
под особый контроль: все терруправления НБУ должны будут еженедельно
отчитываться перед центральным аппаратом Нацбанка о текущем состоянием
наличных запасов, и движении кэша. И его служба безопасности должна
предпринять все необходимые меры, чтобы сохранить наличность в
безопасности. Если преступники вломятся в терруправление или
Центральное хранилище НБУ, его работникам предписано опечатать
хранилище и сдать ключи на охрану.
Кассовые операции (по приему и проведению платежей) в особый
период позволяется проводить лишь терруправлениям Нацбанка и банкам,
которые станут уполномоченными. При этом документом не
детализируются, как и по какому принципу будет предоставляться этот
статус.
НБУ четко определил основные задачи финучреждений, которые не
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будут закрыты в особый период. Главное для них – это обеспечение деньгами
военных. В документе приоритеты изложены четко:
1. Полное и своевременное обеспечение потребностей вооруженных
формирований, предприятий, организаций и населения наличными
средствами.
2. Выполнение бюджетных поручений по бесперебойной выдаче
наличных подразделениям вооруженных формирований.
3. Максимальное привлечение в уполномоченные банки наличных
средств из всех возможных источников.
4. Содействие соблюдению строгого режима экономного использования
и укреплению финансовой и платежной дисциплины.
5. Сокращение использования наличности в расчетах за товары и услуги
и введение в случае необходимости ограничений на осуществление расчетов
наличными.
6. Документальное оформление движения наличности в операционной
кассе и полное и своевременное отражение кассовых операций в
бухгалтерском учете.
7. Создание безопасных условий работы с денежной наличностью и ее
хранение.
Нацбанк хочет, чтобы в военное время деньги не накапливались, а
активно циркулировали. «Уполномоченным банкам запрещается накапливать
наличные в хранилищах сверх размера, который необходим для обеспечения
текущих потребностей при осуществлении операций с наличностью», –
говорится в постановлении НБУ.
После объявления чрезвычайного и военного положения банкам, по
документу, разрешается организовывать (на базе филиалов, отделений и
фронт-офисов) мобильные подразделения – передвижные на базе
транспортных средств. По сути, это будут банки на колесах, которые будут
обслуживать военные части.
Также банки должны утвердить для предприятий и организаций,
работающих с наличными, новые лимиты кассы (они будут определяться
отдельно).
В то же время в конце рабочего дня предприятиям и организациям
нужно будет сдавать всю имеющуюся у них наличность. «Предприятия и
организации не имеют права накапливать в своих кассах наличные для
осуществления предстоящих расходов (в том числе на заработную плату,
выплаты социального характера) в установленный срок их выплаты», –
отмечается в постановлении НБУ.
Если в радиусе нахождения предприятий, активно обслуживающих
населения (магазинов, заправок, точек общественного питания и пр.), не
будет работающих банковских отделений, наличные будут принимать
передвижные банковские подразделения.
Накапливать и до 10 дней удерживать наличные деньги сверх лимитов,
установленных для касс, позволяется только военным подразделениям
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.03).
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***
З 9 березня Національний банк вводить банкноту номіналом
100 грн нового зразка. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
НБУ звертає увагу банків на те, що банкноти номіналом 100 грн зразка
2014 р. належать до банкнот нового покоління – зразка 2014 р. і наступних
років випуску, тому сортування та пакування їх при обробці повинне
здійснюватися окремо від банкнот номіналом 100 грн старого зразка.
Нова банкнота буде в обігу разом з банкнотами старого зразка
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2015. – 9.03).
***
За последние пять лет экспорт сорго из Украины увеличился в пять
раз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского клуба
аграрного бизнеса.
Сообщается, что, по официальным данным, в 2014 г. из Украины было
экспортировано 195 тыс. т сорго, что на 15 тыс. т больше, чем в предыдущем
году и в пять раз больше, чем в 2010 г.
Украина занимает четвертое место в мире по объему экспортных
поставок сорго. Эта культура является одной из основных для производства
биоэтанола, а также его используют как кормовую культуру и в пищевой
промышленности. Основными импортерами украинского сорго в 2014 г.
стали Италия (51 %), Израиль (21 %) и Испания (12 %) (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 9.03).
***
Украина намерена экспортировать в Китай сухое молоко. Украина
полностью
обеспечена
сельскохозяйственной
продукцией
и
продовольствием. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной
политики и продовольствия Украины Я. Краснопольский во время рабочей
поездки в Черкасскую область, говорится в сообщении Минагропрода.
«В стране достаточно сельскохозяйственной продукции как для
обеспечения собственных нужд, так и для экспорта, в том числе и в страны
ЕС. Министерство контролирует ситуацию с запасами зерна», – сказал он.
Кроме того, Я. Краснопольский проинформировал, что сейчас
Минагропрод ведет активные переговоры с инвесторами, а также планирует
переговоры с КНР по экспорту сухого молока.
Как сообщалось ранее, Украина в 2015 г. увеличит производство молока
и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на 0,6 % – до 11,34 млн т
(без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя).
Согласно балансам межведомственной рабочей группы при
Министерстве экономического развития и торговли, импорт молока и
молокопродуктов в 2015 г. сократится на 40,7 % – до 200 тыс. т, экспорт – на
40,5 %, до 300 тыс. т. Ведомство также ожидает, что потребление молока и
молокопродуктов на душу населения в 2015 г. также возрастет с 222,5 тыс. т
до 226,4 тыс. т в год (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 8.03).
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***
Украина сократила количество газа в подземных хранилищах по
состоянию на 7 марта на 0,1 % – до 7,977 млрд куб. м. Об этом
свидетельствуют данные ассоциации Европейских операторов подземных
газовых хранилищ.
Согласно данным GSE, украинские ПХГ заполнены на 24,97 %.
Наибольший объем газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском
хранилище – 4,708 млрд куб. м газа (заполнено на 27,62 %).
Напомним, количество газа в ПХГ Украины по состоянию на 6 марта
сократилось на 0,1 % – до 8,003 млрд куб. м.
На материковой части Украины находятся 12 ПХГ общей активной
емкостью 31 млрд куб. м (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 9.03).
***
План поступлений в общий фонд госбюджета по линии ГФС в
феврале перевыполнен на 25 %.
Государственная фискальная служба Украины обеспечила поступления в
общий фонд государственного бюджета от уплаты обязательных налоговых
платежей в феврале 2015 г. в размере 34,8 млрд грн, что на 24,8 % превышает
индикативные показатели Министерства финансов за указанный месяц.
Согласно оперативным данным Государственной казначейской службы
Украины, в минувшем месяце поступления от уплаты налоговых платежей
составили 19,6 млрд грн, таможенных – 15,2 млрд грн. За счет
перевыполнения индикативных показателей дополнительные поступления в
общий фонд госбюджета составили 6,9 млрд грн.
При этом общий объем поступлений от уплаты обязательных налоговых
платежей в январе – феврале 2015 г. в общий фонд госбюджета составил
58,15 млрд грн, что на 3,6 млрд грн превышает индикативные показатели
Минфина за указанный период и на 26,2 % больше соответствующего
периода 2014 г. (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 7.03).
***
В Евросоюзе согласовали альтернативу «Южному потоку».
Рассматривается возможность задействовать в проекте и украинские
транзитные возможности.
Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария согласовали основные
положения меморандума по строительству газопровода Eastring как
альтернативу российскому проекту газопровода «Южный поток». По словам
пресс-секретаря проекта Eastring В. Чугуряна, ключевые моменты документа
уже согласованны, в ближайшее время стороны его подпишут, сообщает
Общественное ТВ.
Трубопровод Eastring по плану является универсальным: газ будет
поставляться как из Западной Европы, так и из России, Азербайджана, Ирака,
Ирана и Кипра. Трубопровод соединит Западную и Восточную Европу и
Балканы с помощью хабов на словацко-украинской и болгарско-турецкой
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границах.
Во время реализации проекта могут быть задействованы и украинские
транзитные возможности.
Мощность газопровода должна достичь от 20 млрд до 40 млрд куб. м
газа в год.
Этот проект считается альтернативным, поскольку реализация «Южного
потока» может сделать ряд стран ЕС зависимым от России на фоне усиления
напряженности. Кроме того, обход Украины как транзитной территории
Евросоюз расценил как политическое давление и наступление на принципы
честной конкуренции (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.03).
***
Россия ратифицировала договор о создании банка БРИКС.
Президент России В. Путин подписал закон о ратификации соглашения о
новом банке развития БРИКС. Госдума ратифицировала соглашение о
создании банка 20 февраля (http://korrespondent.net/world/3488693-rossyiaratyfytsyrovala-dohovor-o-sozdanyy-banka-bryks).
Банк создается для финансирования инфраструктурных проектов в
государствах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и
развивающихся странах. Его заявленный капитал 100 млрд дол.
Соглашение о создании нового банка развития БРИКС было подписано в
Бразилии в июле 2014 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 9.03).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Инфляция в Украине ускорилась до 34,5 %.
Инфляция в Украине в феврале 2015 г. составила 5,3 % по сравнению с
3,1 % в январе, 3 % в декабре и 1,9 % – в ноябре прошлого года, сообщила
Государственная служба статистики в пятницу.
Согласно ее данным, в годовом измерении по отношению к
аналогичному месяцу прошлого года инфляция ускорилась до 34,5 % с
28,5 по итогам января и 24,9 % – по итогам прошлого года.
Как сообщалось, за 2013 г. потребительские цены в Украине возросли на
0,5 %, тогда как годом ранее они снизились на 0,2 %.
Государственный бюджет Украины на 2015 г. построен на
оптимистическом сценарии развития ситуации, предусматривающем падение
ВВП на 5,5 % при инфляции 26,7 %, тогда как два других правительственных
сценария предполагают падение ВВП 8,6 и 11,9 % при инфляции (декабрь к
декабрю) 38,1 и 42,8 % соответственно (Минпром (http://minprom.ua). –
2015. – 7.03).
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***
Украина теряет выручку от экспорта черных металлов.
Одной из причин нынешнего глубокого экономического кризиса в
Украине является спад производства в промышленности в целом и горнометаллургическом комплексе Украины в частности. Как результат –
уменьшение экспорта украинской металлопродукции, сокращение объемов
поступающей в Украину валюты. Об этом в статье для ZN.UA пишет доктор
технических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, министр
промышленности Украины в 1995–1997 гг. В. Мазур.
Так, валютная выручка от экспорта черных металлов в январе – феврале
2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась
почти на 40 %. В феврале 2015 г. выплавка стали на металлургических
предприятиях Украины сократилась на 33,2 % по сравнению с показателями
прошлого года.
Автор отмечает, что на протяжении всех лет после обретения Украиной
независимости производство стали в стране неуклонно снижалось. Объемы
выплавки стали в последние три года: в 2012 г. – 32,4 млн т, 2013 г. –
32,7 млн т, 2014 г. – 27,2 млн т.
«Списывать все проблемы в металлургии на войну, по меньшей мере,
некорректно. Истоки развития украинской металлургии по негативному
сценарию лежат гораздо глубже и кроются, прежде всего, в непродуманной
промышленной политике государства», – говорится в статье (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 8.03).
***
Цены в промышленности Украины в феврале возросли на 4,8 % после
повышения на 2,3 % в январе и стабильности в декабре. Об этом сообщила
Государственная служба статистики.
Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к
аналогичному месяцу прошлого года) рост цен ускорился до 41 % с 34,1 по
итогам января и 31,8 % – по итогам 2014 г.
Госстат уточняет, что в добывающей промышленности и разработке
карьеров в феврале цены повысились на 7,3 %, в том числе в добыче
железных руд – на 18 %, камня, песка и глины – на 15,3 %, тогда как в
добыче природного газа они снизились на 1,9 %, каменного угля – на 0,2 %.
Продукция перерабатывающей промышленности подорожала в феврале
на 8,4 %. В частности, в производстве химических веществ и химической
продукции рост цен составил 21,9 %, компьютеров, электронной и
оптической продукции – 18,8 %, кокса и продуктов нефтепереработки –
15,2 %, электрооборудования – 8,7 %, резиновых и пластмассовых изделий,
другой неметаллической минеральной продукции – 8,6 %, металлургическом
производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме
производства машин и оборудования – 3,6 %.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены
возросли на 7,8 %, в том числе в производстве масла и животных жиров – на
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16,9 %, мукомольно-крупяных продуктов – на 14,9 %, сахара – на 10,9 %,
хлеба, хлебобулочных и мучных изделий – на 8,7 %, переработке и
консервировании фруктов и овощей – на 7,6 %. В то же время в производстве
мяса и мясных продуктов зафиксировано снижение цен на 0,9 %.
В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
произошло снижение тарифов на 5,5 % за счет удешевления электроэнергии
на 6 %.
Как сообщалось, цены в промышленности Украины в 2013 г. возросли на
1,7 % по сравнению с 0,3 % в 2012 г. (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. –
7.03).
***
Глава МЭРТ: экономика Украины по итогам года упала на 7 %.
Промпроизводство сократилось на 10,1 %. Экспорт сократился почти на
20 %, потребительская инфляция составила 24,9 %. Падение экономики
Украины по итогам 2014 г. составило порядка 7 % при инфляции 24,9 %. Об
этом сообщил министр экономического развития и торговли А. Абромавичус
в Верховной Раде.
«Экономика страны – в тяжелейшем положении. Причина такого
состояния – не только просчеты предыдущей власти, но и полное отсутствие
реформ на протяжении последних 25 лет. Снижение реального ВВП по
итогам 2014 г. составило почти 7 %. Промпроизводство сократилось на
10,1 %. Экспорт сократился почти на 20 %, потребительская инфляция
составила 24,9 %», – сказал министр.
По его словам, на начало года ситуация по инерции продолжает быть
напряженной. Негативную динамику демонстрируют практически все
сектора экономики (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.03).
***
Международные резервы Украины сократились до 5,6 млрд дол.
Объем ЗВР на сегодня является достаточным для выполнения
обязательств и текущих операций, сообщают в Нацбанке.
По состоянию на 1 марта 2015 г. объем международных резервов
Украины составлял 5,625 млрд дол. Соответствующие данные обнародовала
пресс-служба Национального банка.
Сообщается, что динамика ЗВР в феврале текущего года в значительной
степени была обусловлена осуществлением платежей правительства и НБУ
по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного
государством долга в иностранной валюте (539,1 млн дол.), в том числе
Международному валютному фонду.
Кроме того, на уровень международных резервов повлияли интервенции
Национального банка по продаже иностранной валюты на сумму
651,3 млн дол., из которых 560,4 млн дол. было продано по адресным
интервенциям.
Согласно информации НБУ, объем интервенций по покупке валюты
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составил 144,7 млн дол.
Поступления средств в пользу правительства от размещения
государственных облигаций Украины в отчетном месяце составили
298,3 млн дол.
«Учитывая то, что Украина рассчитывает на позитивное решение Совета
директоров МВФ относительно предоставления нового пакета финансовой
помощи уже 11 марта этого года, объем международных резервов Украины
на сегодня является достаточным для выполнения обязательств и текущих
операций правительства и Национального банка в краткосрочной
перспективе», – сказано в сообщении.
Как сообщал «Минфин» ранее, по состоянию на 1 февраля 2015 г. объем
международных резервов Украины составлял 6,420 млрд дол. США в
эквиваленте. Таким образом, ЗВР Украины в феврале сократились еще на
12,4 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 5.03).
***
Греція може провести референдум або дострокові вибори у випадку,
якщо її партнери по єврозоні відкинуть пропозиції Афін щодо
реструктуризації заборгованості. Про це заявив грецький міністр фінансів
Я. Варуфакіс в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.
«У цьому питанні можуть бути проблеми. Але, як сказав наш прем’єрміністр, ми поки що не зрослися з нашими міністерськими кріслами. То ж ми
можемо провести вибори або скликати референдум», – сказав Я. Варуфакіс.
Однак в офіційній заяві Міністерства фінансів Греції, оприлюдненій
одразу після заяв міністра, говориться, що Я. Варуфакіс відповідав на
гіпотетичне запитання, повідомляє Reuters.
За словами міністра, в уряду немає планів щодо проведення
референдуму з питання про перебування в єврозоні (Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua). – 2015. – 8.03).
***
Получение финпомощи от ЕС для Греции оказалось под угрозой.
Министры финансов стран-участниц ЕС не одобрили уточненный план
реформ, предоставленный Грецией.
Греция не получит финансовую помощь в этом месяце. Такое
предположение высказал председатель еврогрупы Й. Дейсселблум,
комментируя уточненный план реформ Греции. Проведение этих реформ
является необходимым условием для получения финпомощи от ЕС, передает
Bloomberg.
Как отмечает издание, временное соглашение с кредиторами о
предотвращении дефолта страны начало «давать» трещину, после того как
Греция прислала свои последние предложения по реформам. Те оказались
далеки от первоначальных предложений, выдвинутых две недели назад.
По словам Й. Дейсселблума, перечень мер, которые прислало
правительство Греции на этой неделе (включая идею найма сборщиков
46

налогов, которые не являются таковыми по профессии), – «сырые». Поэтому,
по его словам, страна вряд ли получит финансирование в этом месяце.
При этом ранее Й. Дейсселблум заявлял, что ЕС готов выдать Греции
первый транш из 7,2 млрд евро уже в этом месяце. Однако средства будут
перечислены стране лишь в том случае, если новое греческое правительство
примет реформы, которые стороны смогут быстро согласовать.
Отметим, в пятницу Греция уложились в срок и погасила первую часть
займа МВФ – 1,5 млрд евро. На прошлой неделе европейские
правительственные чиновники поставили под сомнение то, что Афины
погасят долг вовремя, пишет The Wall Street Journal.
Как сообщалось ранее, Греция пригрозила Евросоюзу досрочными
парламентскими выборами или референдумом о выходе из еврозоны, если
еврогруппа не одобрит представленный ей план реформ греческого
правительства. Об этом заявил 8 марта министр финансов Греции
Я. Варуфакис. По его словам, в случае отрицательного ответа у Брюсселя
«могут быть проблемы» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
9.03).
***
Недвижимость в Испании подорожала впервые с 2008 г. Это говорит
о явном оживлении рынка, но рапортовать об активном восстановлении еще
рано.
По данным за последний квартал 2014 г., средняя стоимость 1 кв. м в
Испании установилась на уровне около 1460 евро, пишет «Дело».
Более того, улучшилась ситуация и в сфере ипотечного кредитования. В
минувшем году общий объем выданных на покупку жилья кредитов возрос
на 1,6 % в годовом исчислении. Положительная тенденция развития также
была зафиксирована впервые за последние семь лет.
Все это говорит о явном оживлении рынка, но рапортовать об активном
восстановлении еще рано. В годовом исчислении стоимость жилья все еще
демонстрирует отрицательный результат – падение на 0,3 %. Хотя, по
сравнению с итогами 2013 г., когда спад за год составил 4,2 %, серьезная
положительная динамика очевидна.
Кроме того, по итогам последнего квартала минувшего года рост цен
продемонстрировало как первичное, так и вторичное жилье. Например, за
дома, построенные менее двух лет назад, просили около 1520 евро за 1 кв. м.
Это на 1,2 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более
старые постройки прибавили скромные 0,2 % – около 1440 евро за 1 кв. м
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.03).

47

