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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко підписав закон
про особливе самоврядування на Донбасі
Президент України П. Порошенко підписав Закон України
«Про внесення зміни до статті 10 Закону України “Про особливий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей”».
Закон, який був ухвалений Верховною Радою напередодні, має на меті
нормалізацію суспільно-політичної ситуації та функціонування на
належному рівні органів місцевого самоврядування на зазначених територіях
шляхом проведення позачергових виборів депутатів районних, міських,
районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських
голів.
Згідно з документом, ст. 10 Закону України «Про особливий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей» доповнюється двома пунктами – 4 і 5, у яких визначається час
набрання чинності окремих його положень.
Так, у п. 4 зазначається, що ст. 2–9 вищезгаданого Закону вступлять у
дію з дня набрання повноважень органами місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на
позачергових виборах.
У документі наголошується, що волевиявлення громадян має відбутися
відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з
додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також
публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів
виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними
демократичними стандартами.
Під час виборчого процесу обов’язковим є й дотримання стандартів
ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, зазначено в Законі.
До участі в спостереженні за виборами мають бути допущені міжнародні
безсторонні спостерігачі, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав
людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших
міжнародних організацій та іноземних держав, а також інші офіційні
спостерігачі. Для зазначених осіб мають бути організовані безпечні умови
діяльності.
Окремо наголошується на необхідності виведення всіх незаконних
збройних формувань, їхньої військової техніки, бойовиків і найманців з
території України, на недопущенні їх незаконного втручання у виборчий
процес.
Вибори мають відбуватися за дотримання принципів політичного
плюралізму й багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у
виборчому процесі.
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Учасникам виборчого процесу має бути забезпечена свобода
передвиборної агітації, рівні можливості доступу до засобів масової
інформації. З цією метою має бути відновлено українське теле- та
радіомовлення, обіг українських друкованих ЗМІ на всій території Донецької
та Луганської областей.
Виборчий процес має відбутися з дотриманням гарантій вільного
волевиявлення та таємного голосування громадян, виборчих прав внутрішньо
переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих
районах Донецької та Луганської областей.
Так само має бути забезпечений і прозорий підрахунок голосів,
установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.
У п. 5 зазначається, що передбачений Законом особливий порядок
діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької
та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого
самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і
проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів
України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 18.03).
26 березня відзначатиметься День Національної гвардії України
Президент П. Порошенко своїм указом встановив День Національної
гвардії України, який відзначатиметься щорічно 26 березня.
Таке рішення глава держави прийняв, враховуючи значення та роль
Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної
безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і
законних інтересів громадян, суспільства й держави від злочинних та інших
протиправних посягань, охорони громадського порядку.
Згідно з указом від 18 березня визнано таким, що втратив чинність, Указ
Президента від 26 березня 1996 р. «Про День внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України».
У березні 2014 р. Верховна Рада ухвалила закон про створення
Національної гвардії України як військового формування з правоохоронними
функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 18.03).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Конституційна комісія: перспективи роботи
В Україні вже давно говорять про необхідність конституційних змін, які
дали б можливість розширити не лише повноваження місцевих органів
влади. Президент П. Порошенко пообіцяв створити комісію, яка має
розробити системні поправки до Основного закону.
Ще в лютому місяці П. Порошенко, виступаючи в Запоріжжі, яке він
відвідав з нагоди призначення керівника місцевої ОДА, запевнив, що
найближчим часом буде створена Конституційна комісія. «Наступного тижня
я підпишу нарешті погоджений склад Конституційної комісії. Причому це
буде вже розвиток позицій, оскільки в останні дні ми вже прийняли кілька
важливих рішень щодо питань бюджетної децентралізації», – зазначив глава
держави.
За його словами, у результаті конституційної реформи та децентралізації
влади левова частка повноважень перейде від центральних органів влади на
місця. «Обласна рада буде не просто узгоджувати, але й вибирати. Це мій
принциповий базисний шлях реформування місцевого самоврядування», –
запевнив Президент України. При цьому він наголосив, що Президент
матиме можливість для того, щоб не дати Україні розповзтися, призначати
префектів. «А префекти матимуть винятково контрольні функції. І якщо
громада прийняла рішення, умовно кажучи, про відділення від України,
перфект буде мати можливість це зупинити, відправити рішення до
Конституційного Суду, таким чином вплинути на рішення влади», –
підкреслив П. Порошенко.
Президент України також вважає, що рішення щодо зміцнення судової
гілки влади, її незалежності, рішення про антикорупційні кроки влади мають
бути доповнені дуже важливою складовою – реформою місцевого
самоврядування, реформою про децентралізацію влади. При цьому
П. Порошенко запевнив, що Україна не залишить шансів тим, хто прагнув
«так званої федералізації, а насправді – розколу України». «Владу буде
віддано на місця територіальним громадам», – заявив Президент.
За його словами, для ухвалення майбутніх змін потрібні 300 голосів у
Верховній Раді, а якщо треба буде закріпити це рішення референдумом, то
Президент до нього готовий.
Як відомо, у червні 2014 р. П. Порошенко реєстрував у парламенті свій
проект системних змін до Конституції, проте його Верховна Рада так і не
розглядала. Крім того, проведення конституційної реформи та
децентралізація влади є одним з пунктів підписаної в Мінську 12 лютого
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мирної угоди.
За останні 10 років це вже буде третя така комісія, адже і В. Ющенко, і
В. Янукович робили подібні кроки, проте до реальних змін справа не
доходила. Щодо нової комісії, то, як вважають деякі представники
парламентської коаліції, вона має більше шансів отримати позитивний
результат. «У неї делеговані представники від усіх фракцій. Домовленість
така, що у ВР не буде ніякої окремої робочої групи. Є профільний комітет,
який займатиметься поправками до Конституції, і є група в АП під
керівництвом Президента», – пояснив
народний депутат від партії
«Батьківщина» А. Кожем’якін.
За інформацією ЗМІ, від «Батьківщини» в Конституційній комісії
працюватиме глава фракції Ю. Тимошенко. «Народний фронт» делегував
Л. Ємця, а «Самопоміч» – другого віце-спікера О. Сироїд та О. Сотник.
Представники деяких державних структур запропонували своїх
представників до комісії з певними застереженнями. Зокрема, експерти
конституційної групи Реанімаційного пакета реформ (РПР), презентуючи
своїх кандидатів до включення в склад цієї Конституційної комісії,
зазначили, що комісія створюється з метою напрацювання узгоджених
пропозицій щодо вдосконалення Конституції. Передбачається, що до цієї
роботи будуть залучені представники різних політичних сил, громадськості,
вітчизняних і міжнародних експертів. Експерти вітають такий крок влади,
адже самі про це просили ще в січні. Водночас вони наполягають на кількох
важливих аспектах. По-перше, більшість членів Конституційної комісії
мають бути з авторитетних незалежних фахівців у сфері конституційного
права. По-друге, проекти змін до Конституції повинні напрацьовуватися і
вноситися на розгляд парламенту відповідно до тих чи інших тем:
децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, судової
реформи, статусу народних депутатів, реформи виконавчої влади тощо.
РПР спільно з НУ «Києво-Могилянська академія» презентували список
авторитетних, незалежних науковців та експертів, яких рекомендують до
включення в Конституційну комісію.
Експерт РПР з питань децентралізації влади та адміністративнотериторіальної реформи Ю. Ганущак презентував напрацювання групи –
проект змін до Конституції, що стосуються децентралізації влади. «Ми
напрацювали повноцінний законопроект, який спільно з вже ухваленими
законами щодо фіскальної децентралізації, об’єднання територіальних
громад та засади державної регіональної політики дозволить встановити на
регіональному рівні таку систему самоврядування, яка дозволить повноцінно
розпочати реформу децентралізації влади. Трирівнева модель системи
організації самоврядування «наблизить» надання адміністративних послуг до
громадян. Переважну більшість адміністративних послуг громадяни зможуть
отримати на первинному рівні – на рівні громади, що навіть територіально
вдвічі ближче, ніж теперішній райцентр», – зазначив Ю. Ганущак.
Варто зазначити, що частина кандидатів до складу Конституційної
комісії не була делегована своєчасно, що спричинило затримку початку її
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роботи. Це викликало невдоволення в деяких депутатів, і фракція
«Самопоміч» стала наполягати на створенні конституційної комісії у
Верховній Раді для прискорення роботи цієї ж комісії при Президенті. Про
це, зокрема, заявив на погоджувальній раді лідер фракції О. Березюк,
звертаючись до спікера В. Гройсмана. «Ви стали головою комісії, а вона досі
не працює. Для того щоб прийняти відповідні закони до вересня – жовтня
місяця, коли ймовірно відбудуться вибори органів місцевого
самоврядування, у нас вже немає часу», – заявив О. Березюк.
Він вважає, що конституційну комісію при Президенті варто
контролювати. «Тому ми так само підтримуємо ініціативу щодо створення
спеціальної Конституційної комісії у парламенті, яка, можливо, піджене
конституційну групу, створену Президентом України», – наголосив народний
депутат.
Щоправда, Голова Верховної Ради України вважає подібні заяви
безпідставними і не вважає за доцільне створювати в парламенті окрему
конституційну комісію. Про це він сказав, коментуючи зауваження лідера
фракції «Самопоміч» О. Березюка.
В. Гройсман зазначив, що Конституційна комісія при Президентові досі
не розпочала роботу, оскільки пропозиції щодо її персонального складу досі
не подані. За його словами, термін для подачі кандидатур, у тому числі з боку
експертів і парламентарів, закінчився 12 березня. «Комісія ще не засідала,
тому що немає персонального складу, а тому говорити, що вона погано
працює, не зовсім об’єктивно», – наголосив спікер парламенту.
В. Гройсман попросив зосередитися на роботі однієї комісії, а не
розпорошувати діяльність на різні. «Ми можемо створити хоч 50 комісій, але
у жодній з них не буде кворуму», – додав він.
Проте є сподівання, що комісія запрацює результативно. І, як зазначив
народний депутат А. Кожем’якін, свої перші напрацювання комісія повинна
представити в кінці квітня або на початку травня. «Якщо місцеві вибори ми
хочемо провести в жовтні цього року», – наголосив народний депутат.
Депутати від Блоку П. Порошенка (БПП) вважають, що основою роботи
Конституційної комісії має стати президентський законопроект поправок,
який уже пройшов оцінку Венеціанської комісії. Але, як відомо, ще минуле
скликання ВР і громадськість розкритикували цей документ.
«Пропонувалося створити на місцях інститут представників Президента
(поряд з губернаторами, посада яких після поправок до Конституції повинна
стати виборною)», – зазначив екс-нардеп кількох скликань й один з авторів
Основного закону Ю. Кармазін.
За його словами, виконкоми й місцева влада отримали б всю владу на
місцях, а функція загального нагляду, яка була в прокуратури, переходила до
представників Президента на місцях. По суті, це спроба зробити
президентсько-парламентську форму правління.
Проте народні депутати від БПП запевняють, що всі раніше
запропоновані Президентом норми будуть переглянуті. Спростували
парламентарі й розмови про те, що в Конституції за Донбасом можуть
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закріпити якийсь «особливий статус» або навіть можливість створення в
регіоні якоїсь вільної економічної зони зі спеціальними торговельними
відносинами з ЄС і РФ. Чутки про це з’явилися після «Мінська-2».
У свій час П. Порошенко допускав можливість створення на Донбасі
якоїсь вільної економічної зони. Але ніхто не говорив, що цей статус буде
записаний до Конституції. Особливий же статус Донбасу прописаний у
відповідному законі, який почне діяти, терміном на три роки, одразу після
проведення місцевих виборів.
На думку депутатів, Україна – це унітарна та суверенна держава.
«І ніякої федералізації, прямої або непрямої, у змінах до Конституції не буде.
Питання децентралізації, звичайно, буде передбачене, але воно
порушувалося задовго до збройного протистояння. Органи місцевого
самоврядування повинні отримати додаткові повноваження. Це європейська
практика, яку ми повинні впровадити, а не жити за старими радянськими
нормами», – зазначив нардеп Л. Ємець.
Погоджуються з ним і колеги по коаліції. «Це, напевно, на рівні розмов.
Кожна така пропозиція повинна детально обговорюватися. Відокремлювати
якимось чином території і визначати, якими вони повинні бути, мені здається
це небезпечним. Поки не закінчиться війна, вносити кардинальні зміни до
Конституції щодо Донбасу, Луганщини та Криму не можна», – вважає
А. Кожем’якін.
За інформацією ЗМІ, у суспільстві є сумніви щодо ефективності нової
комісії. Адже попередні дві тривалий час працювали, і результат негативний.
Як уже зазначалося, В. Ющенко в грудні 2007 р. утворив Національну
конституційну раду, сам же її очолив, а секретарем тоді стала відомий юрист
і працівник його Секретаріату М. Ставнійчук.
Більшість парламентських фракцій негативно сприймали цю ініціативу і
відкрито виступали проти президентського проекту змін. Проте В. Ющенко
заявляв про можливе ухвалення проекту на референдумі в обхід парламенту,
але до цього не дійшло.
Після обрання Президентом В. Януковича Конституційний Суд
повернув чинність Конституції 1996 р. і розширив повноваження Президента.
Але В. Янукович пообіцяв удосконалення Конституції і спочатку створив
Комісію зі зміцнення демократії та верховенства права, а потім і спеціальну
Конституційну асамблею.
Ця асамблея мала напрацювати зміни до Конституції, які б збалансували
повноваження гілок влади та посилили місцеве самоврядування. Головою
комісії став перший Президент України Л. Кравчук, а її секретарем знову
стала М. Ставнійчук. Представники опозиції, на знак протесту, ігнорували
роботу комісії, проте до кінця 2013 р. напрацьовані зміни були майже готові.
Тепер уже нова комісія має напрацювати нові зміни. Як зазначають
експерти, комісія потрібна тому, що конституційна реформа назріла – і вона
необхідна. «Але все залежатиме, хто увійде до складу цієї комісії та як
організують її роботу», – наголосив І. Коліушко, директор Центру політикоправових реформ.
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Проте поки що невідомо, яким чином затверджуватиметься нова
Конституція, чи Основний закон змінюватимуть, вносячи зміни до діючої
Конституції. У 2012 р.і Верховна Рада ухвалила закон про референдум, який
давав можливість Президенту провести референдум про затвердження
конституційних змін в обхід парламенту. Конституція ж передбачає, що
змінювати її має право виключно Верховна Рада, а референдум може тільки
затверджувати її рішення в окремих випадках. Через це опозиція застерігала,
що проект Конституції В. Януковича можуть ухвалити в обхід Верховної
Ради. Проте події на Євромайдані зробили неактуальною роботу
Конституційної асамблеї.
У Верховній Раді нового скликання ініціювали скасування закону про
референдум, який дає можливість Президенту міняти конституцію в обхід
парламенту, але далі розмов депутати не пішли та цього досі не зробили.
Імовірно є сумніви щодо прийняття Верховною Радою нової Конституції.
Враховуючи деякі розбіжності в поглядах членів коаліції, виглядає
проблематичною перспектива зібрати понад 300 голосів для затвердження
необхідного рішення. Тим не менше конституційний процес триває (Роботу
написано з використанням інформації таких джерел: Порошенко
розповів про старт реформи місцевого самоврядування і появу префектів
//
http://tsn.ua/politika/poroshenko-rozpoviv-pro-start-reformi-miscevogosamovryaduvannya-i-poyavu-prefektiv-410908.html. – 2015. – 21.02; Первые
изменения
в
Конституцию
появятся
в
конце
апреля
//
http://www.segodnya.ua/ukraine/pervye-izmeneniya-v-konstituciyu-poyavyatsyav-konce-aprelya-598134.html. – 2015. – 8.03; Конституційна комісія
Порошенка:
по
третьому
колу
//
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/03/150303_constitutional_commiss
ion_vc. – 2015 – 3.03; Гройсман пояснив, чому не хоче створювати
конституційну
комісію
в
Раді
//
http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/16/7061625. – 2015. – 16.03;
«Самопоміч»
закликає
поквапити Конституційну
комісію
//
http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/16/7061614. – 2015. – 16.03;
Експерти РПР: конституційна реформа повинна бути публічною, інакше
вона не має шансів // http://www.civicua.org/news/view.html?q=2421760. –
2015. – 10.03).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Реформи, які здійснює Україна, наближують її до Європи. Про це
йшлося під час зустрічі Голови Верховної Ради України В. Гройсмана з
делегаціями Комітету з бюджетних питань на чолі з Ж. Артуі та Підкомітету
з безпеки та оборони Комітету з закордонних справ Європейського
парламенту на чолі з А. Фотигою у середу.
Голова Верховної Ради поінформував про перебіг реформ, які
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здійснюються в країні, наголосивши на особливій ролі Верховній Ради у їх
законодавчому забезпеченні. У контексті імплементації конституційної
реформи В. Гройсман повідомив, що Президент України планує затвердити
персональний склад Конституційної комісії, яка напрацьовуватиме зміни до
Основного закону, зокрема, у частині децентралізації, і висловив вдячність
за експертну підтримку європейським і американським колегам.
Керівник парламенту повідомив, що вживаються заходи і до «оновлення
і підвищення інституційних можливостей державних структур», нагадавши у
цьому контексті про зустріч з президентом Європарламенту М. Шульцем у
рамках свого візиту до Брюсселя. За словами В. Гройсмана, він «відчув
підтримку нашого прагнення підвищити інституційні можливості України».
У контексті надання допомоги Україні з боку європейських структур
В. Гройсман назвав особливо важливими ті, які стосуються
інфраструктурних проектів, надання бюджетної підтримки процесам
регіонального розвитку.
Під час зустрічі також йшлося про поточну ситуацію в Україні.
Керівник парламенту також повідомив, що, дотримуючись Мінського
протоколу, Верховна Рада ухвалила ряд законодавчих актів, зокрема,
Постанову про звернення до ООН та ЄС щодо направлення в Україну
миротворчої місії. «Важливим лишається питання щодо підвищення нашої
обороноздатності», - підкреслив він.
Своєю чергою члени делегації наголосили, що повністю підтримують
Мінські угоди і зусилля, спрямовані на досягнення миру і висловили думку
про недоцільність скасування санкцій щодо Російської Федерації доти, доки
нею Мінські домовленості не будуть виконуватися у повному обсязі.
За словами європарламентаріїв, вони також підтримують зусилля
України на шляху реформ і готові брати участь у серйозній роботі з
нарощування інституційної спроможності Верховної Ради. Зокрема, Ж. Артуі
наголосив, що Комітет докладе усіх зусиль, аби Україні було надано
повноцінну фінансову допомогу. Члени делегації засудили анексію Криму і
висловили думку про необхідність виробити стратегію повернення
тимчасово окупованого півострову (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив профільному
Комітету невідкладно провести засідання щодо законопроекту
«Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства»
(щодо виплати дивідендів акціонерним товариством)». В. Гройсман
повідомив, що цей законопроект внесений до порядку денного позачергово, і
буде розглянутий у сесійній залі після засідання профільного Комітету з
питань економічної політики відповідно до законодавства.
Голова Верховної Ради звернувся до лідерів фракцій з проханням взяти
участь у засіданні Комітету.
В. Гройсман також поставив на голосування підготовану Комітетом з
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питань регламенту постанову про відкликання голови Комітету з питань
економічної політики А. Іванчука з посади відповідно до поданої ним заяви.
Втім, це рішення не було підтримано (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо служби у
військовому резерві в особливий період».
Законодавчим актом передбачено залучення в обов'язковому порядку
до проходження служби у військовому оперативному резерві першої черги
військовослужбовців, які звільнятимуться зі строкової військової служби та
військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Законопроект зареєстровано за № 2377 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про схвалення
рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших
держав на територію України у 2015 році для участі у
багатонаціональних навчаннях».
Верховна Рада України схвалила рішення Президента України про
допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у
2015 р. для участі в українсько-американському навчанні «Фіарлес Гардіан2015», українсько-американському навчанні «Сі Бриз-2015», українськоамериканському навчанні
«Сейбер
Гардіан/Репід Трайдент-2015»,
українсько-польському навчанні авіаційних підрозділів «Безпечне небо2015», українсько-польському навчанні підрозділів військової поліції
«Правопорядок-2015».
Законопроект зареєстровано за № 2346 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського
парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської
асамблеї ОБСЄ про порушення прав і свобод людини у Автономній
Республіці Крим».
Згідно з документом, Верховна Рада постановила:
1. Затвердити Звернення Верховної Ради України до Організації
Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї
Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ про порушення прав і свобод
людини у Автономній Республіці Крим.
2. Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно направити
текст Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського
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парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї
ОБСЄ.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2260 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про визначення
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, у
яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування».
Згідно з документом, до окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та
Луганської областей, у яких відповідно до Закону України «Про особливий
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей» тимчасово запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування, належать райони або їхні частини, міста, селища
й села, що перебувають на територіях, які розташовані між державним
кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та
лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, що відповідає Мінському
меморандуму від 19 вересня 2014 р.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2374 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про визнання окремих
районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово
окупованими територіями».
Постановою визнано тимчасово окупованими територіями окремі
райони, міста, селища й села Донецької та Луганської областей, у яких
відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»
запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту
виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а
також бойовиків і найманців з території України та відновлення повного
контролю України за державним кордоном України.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2396 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про схвалення
звернення від імені України до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй
та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території
України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки».
Згідно з Постановою, з метою створення умов для якнайшвидшого
відновлення правопорядку, забезпечення конституційних прав і свобод
громадян, створення умов для повернення їх до місць постійного
проживання, захисту прав і законних інтересів юридичних осіб, а також для
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відновлення нормальної життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та
Луганській областях, деескалації ситуації в окремих районах Донецької та
Луганської областей, беручи до уваги Рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 18 лютого 2015 р. «Про звернення до Організації
Об’єднаних Націй та Європейського Союзу стосовно розгортання на
території України міжнародної операції з підтримання миру та безпеки»,
уведене в дію Указом Президента України від 2 березня 2015 р. № 116, а
також те, що інтереси забезпечення національної безпеки України та
невідкладного розв’язання кризової ситуації, що склалася в окремих районах
Донецької і Луганської областей, забезпечення ефективної імплементації
мінських домовленостей потребують звернення до Ради Безпеки Організації
Об’єднаних Націй і Ради Європейського Союзу про розгортання на території
України міжнародної операції з підтримання миру й безпеки, Верховна Рада
України постановила схвалити звернення від імені України до Ради Безпеки
Організації Об’єднаних Націй і Ради Європейського Союзу стосовно
розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру
та безпеки.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2379 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни
до статті 10 Закону України «Про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».
Документом встановлюється:
«1. Доповнити статтю 10 Закону України “Про особливий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 45, ст. 2043)
пунктами 4 і 5 такого змісту:
“4. Статті 2–9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської
областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до
Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад
загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та
відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права,
встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України,
що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав
людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з
обов’язковим
дотриманням
стандартів
ОБСЄ щодо
проведення
демократичних виборів, із забезпеченням:
– участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх
спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини
ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших
міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних
спостерігачів;
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– безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних
спостерігачів у виборчому процесі;
– виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки,
а також бойовиків та найманців з території України;
– недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з
боку незаконних збройних формувань;
– дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності,
рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;
– свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до
засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та
радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на
всій території Донецької та Луганської областей;
– дотримання гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування,
виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути
місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;
– прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і
результатів місцевих виборів.
5. Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що
обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до
Конституції України, цього та інших законів України”».
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2378 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
Верховная Рада продлила срок службы военных в случае наступления
особого периода. За принятие законопроекта № 2283 в целом проголосовали
233 нардепа при минимально необходимых 226.
Также депутаты продлили срок действия контракта военнослужащих в
случае наступления особого периода до демобилизации, передают
«Українські новини».
Согласно закону, не подлежат призыву на военную службу во время
частичной мобилизации в течение шести месяцев со дня увольнения с
военной службы военнообязанные из числа граждан, проходивших военную
службу по мобилизации и уволенные со службы в запас. Они могут быть
призваны на военную службу в случае их согласия.
Кроме того, в особый период военнослужащим предоставляется право
на отпуск. В том случае, если отпуск будет длиться более 10 дней, проезд до
места проведения отпуска будет оплачиваться.
Также, согласно закону, рабочее место за мобилизованными на военную
службу будет сохраняться не год, как это было предусмотрено ранее, а
18 месяцев.
Ранее сообщалось, что в Украине начинается демобилизация бойцов
АТО.
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Под мобилизацию в Украине подпадают военнообязанные в возрасте от
25 до 60 лет. Призыв на срочную службу в Украине будет осуществляться с
20 лет. Мобилизованные граждане не будут сразу отправляться в зону АТО, а
пройдут общевойсковую подготовку (7–10 дней), восстановление боевых
навыков (15 дней) и боевое слаживание (15 дней) (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 18.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування
неприбуткових організацій).
Законопроектом передбачається врегулювати питання оподаткування
неприбуткових організацій і визначити їх перелік.
Проектом, зокрема, пропонується вдосконалити питання оподаткування
неприбуткових підприємств, терміни сплати податкового зобов’язання,
оподаткування доходів фізичних осіб, пов’язаних з отриманням благодійної
допомоги, а також надати право сільським, селищним, міським радам
встановлювати пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, громадським об’єднанням і благодійним організаціям.
Законопроект зареєстровано за № 2049 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Триває робота постійної делегації Верховної Ради України в
Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ у рамках четвертої сесії асамблеї в
м. Єреван (Республіка Вірменія).
17 березня в рамках роботи четвертої сесії ПА ЄВРОНЕСТ в Єревані
відбулося засідання бюро та розпочато пленарну частину засідання асамблеї.
Участь у роботі бюро взяв співпрезидент асамблеї Б. Тарасюк. Учасники
погодили порядок денний пленарної частини, зокрема процедуру та
послідовність розгляду резолюцій і доповідей постійних комітетів. Крім того,
учасники обмінялися думками щодо тексту Звернення ПА ЄВРОНЕСТ до
саміту Східного партнерства в Ризі, що має відбутися в травні цього року.
Було прийнято рішення внести на розгляд пленарної сесії рекомендації
робочої групи щодо Регламенту ПА ЄВРОНЕСТ. Також члени бюро
одноголосно підтримали пропозицію Б. Тарасюка щодо проведення шостої
пленарної сесії ПА ЄВРОНЕСТ у Києві в 2017 р.
За результатами першого дня роботи пленарної сесії було ухвалено
чотири доповіді постійних комітетів і резолюцію щодо російської військової
агресії проти України та необхідності мирного врегулювання конфлікту.
Резолюція була внесена на розгляд спільно українською стороною та
представниками п’ятьох політичних груп Європейського парламенту. У
процесі її обговорення було, серед іншого, відзначено, що ЄС і
східноєвропейські партнери мають спільну зацікавленість у встановленні
миру та безпеки в Україні, яка потерпає від військової агресії з боку
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Російської Федерації.
Також асамблея закликає Росію вивести свої війська й озброєння з
окупованих територій, припинити відправляти, постачати і фінансувати
найманих солдатів, а також підтримувати, навчати та озброювати незаконні
формування.
Члени ПА ЄВРОНЕСТ цілком підтримують суверенітет і територіальну
цілісність України в межах її кордонів, визнаних на міжнародному рівні, та
закликають до продовження й зміцнення дипломатичного діалогу та
продовження тиску з метою врегулювання конфлікту (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Голова
Комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
М. Томенко провів зустріч з представниками Посольства Держави Ізраїль
в Україні.
Під час зустрічі було обговорено ряд питань щодо співпраці між
Україною та Ізраїлем, зокрема щодо спільної реалізації з українським
парламентом та урядом різноманітних програм у гуманітарній сфері – освіті,
культурі, охороні здоров’я, туризмі тощо.
Також посол Держави Ізраїль в Україні Е. Бєлоцерковські висловився
щодо готовності Ізраїлю активно допомагати в реабілітації учасників АТО та
поінформував про сприяння в реалізації проекту щодо створення центру
первинної медико-санітарної допомоги в м. Умань Черкаської області
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 18.03).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
вирішив звернутися до депутатських фракцій щодо надання до 31 березня
комітету кандидатур членів наглядових рад державних ПАТ «Ощадбанк»
та АТ «Укрексімбанк».
Як зазначив голова комітету С. Рибалка, після отримання цих
кандидатур комітетом шляхом рейтингового голосування буде сформований
короткий перелік з п’яти кандидатур на кожний банк для внесення проекту
постанови.
С. Рибалка підкреслив, що парламент через власних представників
повинен виконувати контрольну функцію за діяльністю державних банків –
саме тому не можна зволікати з їх призначенням. Він також нагадав, що
Кабінет Міністрів досі не призначив двох власних представників у наглядові
ради цих банків після закінчення повноважень І. Алексєєва та
С. Войцеховської після обрання їх народними депутатами восени минулого
року.
«У сьогоднішній складній ситуації в економіці значно зросли вимоги до
ефективності роботи державних банків. Ми зобов’язані не лише уникнути
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зловживань, щодо яких так багато чуток та звинувачень у ЗМІ, ми маємо
зменшити їх операційні витрати та збільшити результативність їхньої роботи.
Державні банки повинні виконувати соціальну функцію – стати базою
стабільності, опорою відновлення довіри до усієї банківської системи», –
наголосив голова комітету.
С. Рибалка також зазначив, що державні банки мають бути ефективним
інструментом для стимулювання економічного розвитку через кредитування
пріоритетних галузей економіки.
Він нагадав, що згідно зі ст. 7 Закону України «Про банки та банківську
діяльність» до наглядових рад державних банків призначаються по п’ять
членів від Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Президента України
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 18.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання
мінських домовленостей.
Глава держави повідомив, що Україна віддана своїм зобов’язанням і
саме на їх виконання Верховною Радою було прийнято Постанову «Про
визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської
областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого
самоврядування».
П. Порошенко наголосив, що відповідно до закону про особливий
порядок місцевого самоврядування майбутні вибори в окремих районах
Донецької та Луганської областей мають бути вільними, чесними і
відповідати міжнародним стандартам ОБСЄ.
П. Порошенко та А. Меркель домовилися ініціювати зустріч на рівні
міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки».
Президент України також подякував за теплий прийом і конструктивний
діалог під час його нещодавнього візиту до Федеративної Республіки
Німеччина, який відбувся 16 березня (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
віце-президентом США Дж. Байденом.
П. Порошенко повідомив про ситуацію на Донбасі і поінформував щодо
останніх нормативних актів, які ухвалив український парламент на
виконання Мінських домовленостей.
Дж. Байден розповів про рішення президента США щодо проведення
16

тренувань для 780 українських військовослужбовців Національної гвардії, які
відбудуться найближчим часом.
Віце-президент також повідомив, що наприкінці березня до України
прибуде перша партія військових автомобілів для підсилення
обороноздатності України.
Президент України подякував США за сильну позицію щодо Криму та
послідовну підтримку територіальної цілісності України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 19.03).
***
Президент запросив Раду Європи долучитися до роботи
Конституційної комісії та забезпечення вільних і чесних виборів на
Донбасі.
Президент П. Порошенко на зустрічі в Києві з генеральним секретарем
Ради Європи Т. Ягландом обговорив діяльність новоствореної
Конституційної комісії. Президент наголосив, що Україна зацікавлена в
участі експертів Венеціанської комісії в роботі Конституційної комісії із
самого її початку.
Глава Української держави наголосив, що участь експертів
Венеціанської комісії дасть змогу зробити роботу Конституційної комісії
більш швидкою та забезпечить прозорість процедур. «З самого початку треба
працювати у тісній координації між парламентом, неурядовими
організаціями, Венеціанською комісією, Президентом, це дозволить
прискорити прийняття рішень», – наголосив П. Порошенко.
Генеральний секретар Ради Європи дав високу оцінку демократичним
змінам, які відбуваються в Україні протягом останнього року, і підтримав
останні ініціативи Президента України щодо створення Конституційної
комісії та впровадження конституційних змін.
На думку генсека Ради Європи, конституційні зміни мають об’єднувати
країну, створюючи більше передумов для пришвидшення децентралізації та
поглиблення демократії.
Президент особливо відзначив, що Україна виконує мінські угоди.
Президент поінформував, що парламент підтримав його законодавчі
ініціативи щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей. «Зміни у законодавство
передбачають, що ці закони вступають в силу одразу після проведення
виборів, оскільки за їх підсумками ми отримаємо законно обраних
представників Донецької та Луганської областей, з якими ми будемо
визначати майбутнє цього регіону. І друге, що дуже нервує Росію, – ми
вимагаємо, щоб ці вибори були вільними та чесними і відповідали
міжнародним стандартам», – заявив Президент України.
Т. Ягланд висловив підтримку останнім законодавчим змінам щодо
виборів на Донбасі. Генеральний секретар наголосив на необхідності
врегулювання ситуації на Донбасі в повній відповідності до мінських угод,
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які за допомогою Ради Європи можуть бути переведені в юридичну площину.
Глава держави звернувся до генерального секретаря Ради Європи з
проханням сприяти звільненню всіх заручників, у тому числі тих, які
утримуються в Росії, зокрема режисера О. Сенцова та Н. Савченко.
Президент наголосив також на важливості негайного вирішення важкої
гуманітарної ситуації на Донбасі, а також допуску на окуповані території
українських і міжнародних гуманітарних вантажів.
Президент відзначив необхідність проведення із залученням експертів
Венеціанської комісії експертизи Закону України «Про забезпечення права на
справедливий суд». Глава держави звернувся до генерального секретаря Ради
Європи з проханням про підтримку, щоб прискорити проведення такої
експертизи та зробити її до вступу Закону в дію.
Говорячи про незаконну анексію Криму, Т. Ягланд нагадав, що
Венеціанська комісія зробила свій висновок про нелегітимність так званого
«референдуму». «Цей висновок є набагато сильнішим, ніж будь-які політичні
заяви», – підкреслив генеральний секретар Ради Європи. Співрозмовники
також обговорили грубі порушення прав людини в Криму стосовно
кримських татар.
Генеральний секретар Ради Європи зазначив, що постійно думає про
Україну. «Це неймовірно – робити важливі реформи у таких складних
обставинах, фінансових проблемах, маючи військову конфронтацію на вашій
території», – зазначив Т. Ягланд.
Глава держави відзначив, що Україна цінує напрацьовані за підтримки
Парламентської асамблеї Ради Європи та Комітету міністрів конкретні
проекти й напрями співпраці для імплементації національних реформ,
включаючи програму реформ у рамках «Стратегії-2020». П. Порошенко
запевнив у готовності реалізувати ці проекти. «Наполегливо працюємо, щоб
досягнути критеріїв для звернення та отримання перспективи членства в
ЄС», – сказав він.
У зустрічі також узяли участь спеціальний представник генерального
секретаря РЄ В. Рістовскі, директор з прав людини Ради Європи, спеціальний
представник генерального секретаря в Україні К. Джакомопулос, а також
міністр закордонних справ П. Клімкін, заступники глави Адміністрації
Президента В. Чалий та О. Філатов, голова делегації Верховної Ради України
в ПАСЄ В. Ар’єв (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України
П. Порошенка та президента Румунії К. Йоханніса, який прибув в Україну
з офіційним візитом.
Президент України П. Порошенко за підсумками своєї зустрічі з
президентом Румунії К. Йоханнісом заявив про перехід до нового етапу в
українсько-румунських відносинах. «Ми домовились поновити діяльність
спільної президентської комісії і провести її наступне засідання під час мого
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візиту до Бухареста. Під час змістовних переговорів ми визначили
перспективні напрями співпраці в торговельно-економічних, енергетичних,
екологічних, транспортних, інфраструктурних та інших сферах, які будуть
мати абсолютно конкретний практичний результат», – повідомив
П. Порошенко.
За словами глави держави, разом з президентом Румунії вони «успішно
обговорили і чутливі питання двосторонніх відносин, включаючи питання
каналу Дунай – Чорне море, домовилися продовжити конструктивний діалог
з цих питань як на двосторонньому, так і на рівні міжнародних організацій».
«Сьогодні ми демонструємо, що ми здатні знаходити спільні взаємовигідні
рішення проблем, які не вирішувалися довгі роки», – зазначив Президент
України.
П. Порошенко висловив щиру вдячність за те, що Румунія першою
ратифікувала Угоду про асоціацію України та ЄС. «Це назавжди буде
записано в історію українсько-румунських відносин. Це також відображає
ставлення Румунії до європейської перспективи, перспективи членства
України в Євросоюзі», – наголосив П. Порошенко. Глава держави висловив
особливу подяку за готовність Румунії на всіх рівнях відстоювати надання
Україні перспективи членства в ЄС.
Президент України подякував європейським країнам і Румунії зокрема за
постійну й наполегливу підтримку України в питаннях її суверенітету та
територіальної цілісності й акцентував увагу присутніх на тому, що
«Україна, українські воїни захищають на Сході України свободу і
незалежність усіх європейських країн і їхніх народів».
Президенти України та Румунії обговорили та дійшли згоди щодо
необхідності неухильного повного виконання мінських домовленостей.
«Україна твердо заявляє про те, що вона буде виконувати кожен пункт», –
наголосив Президент України.
Глава Української держави повідомив, що звернувся до румунської
сторони з проханням підтримати звернення України до Ради Безпеки ООН і
Ради Євросоюзу щодо направлення миротворців для гарантування безпеки на
лінії зіткнення та лінії неконтрольованої ділянки державного кордону.
«Це забезпечить більш надійну стабілізацію ситуації і зможе нам допомогти
уникнути численних жертв», – наголосив Президент України.
Також президенти дійшли згоди щодо необхідності істотної модернізації
системи безпеки в Чорноморському регіоні.
Окрема увага під час зустрічі була приділена подіям у Республіці
Молдова, зокрема в її Придністровському регіоні. «Ми домовилися про
координацію наших дій щодо Придністров’я для того, щоб сприяти
розморожуванню цього конфлікту і допомогти суверенній та незалежній
Молдові відновити свою територіальну цілісність і реінтегрувати
Придністровський регіон в Молдову», – повідомив П. Порошенко.
Також, за його словами, вони з главою Румунської держави домовилися
про значний прогрес у малому прикордонному русі. «Ми дали відповідні
завдання нашим міністрам для того, щоб через механізми малого
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прикордонного руху спростити режим перетину кордону», – зазначив
Президент України. Будуть дані доручення про створення спільних пунктів
пропуску, що сприятиме боротьбі з корупцією, спростить перетин кордону,
скоротить час і зменшить черги.
Президенти також домовилися про підтримку Румунією під час саміту
Східного партнерства в Ризі введення ЄС безвізового режиму для громадян
України.
Президент подякував президенту Румунії за ряд ініціатив щодо розвитку
Східного партнерства, які зроблять цей інструмент значно ефективнішим.
У свою чергу К. Йоханніс повідомив, що обговорювалися перспективи
взаємодії між Україною, Румунією і Польщею як країнами, які мають
географічну та історичну близькість. «Я вважаю важливим, що ми маємо
кількох сусідів, які поважають кордони. Нам потрібно посилити регіональну
співпрацю між Польщею, Україною та Румунією, створити певну групу
солідарності. Таке посилення координації в Східній Європі значно посилить
співпрацю на регіональному та загальноєвропейському рівні», – підкреслив
президент Румунії.
«Також ми домовилися про те, на що чекають багато громадян нашої
країни – відновлення прямого авіаційного сполучення між Києвом та
Бухарестом», – повідомив П. Порошенко.
Президент Румунії відзначив високий рівень співробітництва в різних
сферах – від міжурядових контактів до співробітництва представників
ділових кіл двох країн і висловився за пошук шляхів заохочення взаємного
інвестування.
Щодо питань енергетичного співробітництва Президент України
повідомив про ряд доручень за підсумками зустрічі. Делегація
НАК «Нафтогаз України» відвідає Бухарест для проведення відповідних
переговорів.
П. Порошенко наголосив на важливості цього першого за останні сім
років візиту в Україну глави Румунії. «Я не маю жодного сумніву, що
характер відносин між нашими країнами буде таким самим, як і між
президентами, – дружнім, надійним, довірливим», – підкреслив
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
Президент України затвердив додаткові заходи щодо посилення
соціального захисту учасників АТО.
Президент України П. Порошенко за результатами зустрічі з головами
обласних державних адміністрацій затвердив додаткові заходи щодо
забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації
учасників антитерористичної операції. Відповідний Указ глава держави
підписав 18 березня.
Як зазначається в документі, уряд має невідкладно розробити та подати
на розгляд Верховної Ради законопроекти про внесення змін до деяких
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законодавчих актів. Зокрема, щодо надання статусу учасника бойових дій
особам, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції та
статусу учасника війни особам, котрі забезпечують її проведення. Кабмін
також має забезпечити скорочення строків розгляду питання про надання
статусу учасника бойових дій учасникам АТО та неухильне їх додержання.
Ще один законопроект, який мають розробити урядовці, – про посилення
відповідальності керівників підприємств, установ, організацій за
недодержання вимог законодавства щодо збереження за працівниками,
призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період, місця роботи, посади і виплати заробітку.
Кабінет Міністрів, обласні та Київська міська державна адміністрації
також мають посилити контроль за дотриманням роботодавцями соціальних
гарантій таких військовослужбовців та у разі виявлення порушень вжити
відповідних заходів з відновлення порушених прав, наголошується в
документі. У разі необхідності зазначені установи мають сприяти
забезпеченню оформлення допомоги по безробіттю демобілізованим із
військової служби в найкоротші строки, надання таким особам послуг з
працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації.
Окремо наголошується на визначенні порядку забезпечення житлом
сімей учасників бойових дій, які загинули під час проходження служби в
районі проведення АТО, у разі потреби поліпшення житлових умов.
Документом також пропонується внести пропозицію Національному
банку України щодо вжитття заходів зі здійснення контролю за дотриманням
фінансовими установами законодавства із забезпечення соціального захисту
військовослужбовців – учасників АТО щодо обслуговування ними
банківських кредитів.
За дорученням Президента Кабінет Міністрів спільно з обласними та
Київською міською державною адміністрацією також повинні затвердити
державну цільову програму медичної, соціально-трудової реабілітації та
адаптації учасників антитерористичної операції, передбачивши побудову
співпраці з міжнародними організаціями щодо започаткування нових і
продовження реалізації наявних відповідних міжнародних проектів.
Відповідні програми мають бути затверджені і на регіональному рівні.
Вищезазначені органи влади також мають вжити заходів до
запровадження обов’язкового медичного обстеження стану здоров’я
демобілізованих учасників антитерористичної операції, надання їм
першочергового
санаторно-курортного
лікування
та
забезпечення
технічними засобами реабілітації. До реабілітаційного процесу військових у
госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров’я мають
залучатися фахівці з фізичної реабілітації.
Кабмін також має забезпечити вирішення питання щодо збільшення в
цих лікувальних установах норм грошових витрат на харчування та
медикаменти у розрахунку на одного хворого на день.
Крім того, у документі наголошується на необхідності збільшення
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кількості психологів у закладах охорони здоров’я, які здійснюють
реабілітацію учасників АТО, та збільшення, у разі потреби, їх фінансування.
Потребує опрацювання і питання створення для надання спеціалізованої
психологічної, психіатричної, психотерапевтичної допомоги учасникам
АТО регіональних центрів психологічної реабілітації і лікування, служб
соціально-психологічного відновлення таких осіб та залучення до цієї роботи
кваліфікованих фахівців.
На регіональні і місцеві центри соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді покладаються завдання щодо організації надання допомоги сім’ям
учасників АТО. Зокрема, проведення соціального інспектування таких сімей
з метою вивчення їх потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких
вони потребують, здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей
шкільного віку із сімей учасників антитерористичної операції.
Серед невідкладних завдань уряду і опрацювання питання створення
єдиного державного реєстру учасників бойових дій.
Відповідно до вказаних доручень Кабінет Міністрів має невідкладно
затвердити порядки використання у 2015 р. коштів державного бюджету за
програмами «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників
антитерористичної операції», «Забезпечення житлом осіб, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її
проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» і
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції,
та потребують поліпшення житлових умов».
Органи влади також мають посилити роботу щодо забезпечення
інформаційної підтримки заходів мобілізації та демобілізації; запровадити
роботу телефонних «гарячих ліній» для надання консультативної допомоги
учасникам АТО та членам їхніх сімей, надання їм відповідних послуг за
принципом «єдиного вікна», а також соціальних та медичних послуг з
виїздом у місця проживання демобілізованих військовослужбовців; сприяти
залученню волонтерів, волонтерських організацій до заходів щодо соціальної
реабілітації і адаптації учасників антитерористичної операції.
Указ набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
19.03).
***
Президент П. Порошенко призначив своїм радником (поза штатом)
відомого економіста О. Пасхавера. Вручаючи новому радникові
посвідчення, глава держави зазначив, що О. Пасхавер робить величезну
роботу для України. Глава держави висловив сподівання, що завдяки
спільній роботі поради будуть ефективно втілені в життя. «Важливо, щоб
наші з Вами зусилля, наш позитивний досвід роботи був реалізований на
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благо України», – наголосив Президент. О. Пасхавер зазначив, що має намір
сконцентруватися на втіленні реформ (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до коаліції
парламентських фракцій ухвалити розроблені урядом України
законопроекти, які дадуть можливість Україні підвищити показники
легкості ведення бізнесу та покращити інвестиційний клімат. Про це він
сказав на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 18 березня.
Ухвалення цих законопроектів також дасть можливість отримати від
Світового банку та японських партнерів загалом 800 млн дол. «Ці 800 млн
дол. підуть виключно на розвиток економіки, на інфраструктурні проекти,
створення робочих місць і запуск економічного двигуна країни», –
підкреслив глава уряду.
За його словами, п’ять відповідних проектів законів уже пройшли перше
читання у Верховній Раді.
А. Яценюк також відзначив, що «до травня ми повинні ухвалити всі ці
законопроекти, і це дасть можливість нам суттєво покращити показники
ведення бізнесу в Україні». Зокрема, за словами глави уряду, завдяки
реалізації цих законів у рейтингу легкості процедури реєстрації бізнесу
Україна зможе піднятися з 76 на 12 місце у світі, щодо реєстрації власності –
з 59 на 35 місце, щодо розв’язання питання неплатоспроможності – з 142 на
108, щодо забезпечення виконання контрактних процедур – з 43 на 27 місце.
А. Яценюк відзначив важливість роботи Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України і Міністерства юстиції України в цьому питанні
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Уряд пришвидшує терміни фінансування придбання військової
техніки та озброєнь.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до Міністерства оборони
України разом з Міністерством фінансів України невідкладно перенести
фінансування на придбання нової техніки та озброєнь із ІІІ–ІV кварталу на І і
ІІ квартал 2015 р. Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету Міністрів
України в середу, 18 березня. «Левова частка всіх грошей повинна
невідкладно бути профінансована в І і ІІ кварталі», – підкреслив він.
А. Яценюк наголосив на необхідності «повністю відкрити авансові
платежі» для «Укроборонпрому». «Підписуємо всі контракти – вони
працюють у три зміни. Заставляйте їх працювати», – звернувся глава уряду
до міністра оборони України С. Полторака.
Із цим дорученням глава уряду звернувся й до міністра внутрішніх справ
України А. Авакова: «Усе, що ви можете купити, – в найкоротші терміни
купуйте, платіть, ставте на озброєння. Міністерство фінансів має необхідний
ресурс, і ми проведемо всі додаткові оплати за всіма контрактами. Державне
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оборонне замовлення затверджене, тому в рамках ДОЗ прошу невідкладно
укласти контракти і профінансувати повний обсяг» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Уряд виділяє 865 млн грн на будівництво лінії безпеки.
Уряд України за невідкладною процедурою приймає рішення про
виділення з резервного фонду 865 млн грн для будівництва лінії безпеки –
фортифікаційних споруд, які дадуть можливість зберегти життя українських
військовослужбовців і гарантувати безпеку на всій території кордону. Про це
повідомив на засіданні уряду України в середу, 18 березня, Прем’єр-міністр
України А. Яценюк.
Він підкреслив, що в рамках завдань, напрацьованих Президентом
України, урядом України та Радою національної безпеки і оборони,
необхідно терміново приступити до будівництва лінії безпеки. «Основне – це
не дати можливості російським терористам незаконно перетинати лінію
безпеки. Ми повинні бути готові до всіх сценаріїв, які можуть розвиватися»,
– наголосив А. Яценюк.
Глава уряду звернувся до віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Г. Зубка разом з Міністерством
оборони України невідкладно приступити до вибору генерального
підрядника, підрядників, використання коштів і будівництва відповідних
споруд.
А. Яценюк також дав доручення Державній прикордонній службі
України щодо будівництва інженерних споруд на кордоні між Україною та
Росією: «Процес іде, але надто довго. Це добре, що ми вдвічі скоротили
вартість проектних робіт. Але тепер треба прискорити як будівництво лінії
безпеки, так і зведення інженерних споруд на українсько-російському
кордоні» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Уряд України вимагає від Російської Федерації відкликати
очолюваних нею терористів і дати можливість провести на Донбасі
чесні та прозорі вибори за міжнародними стандартами. Про це заявив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 18 березня.
А. Яценюк нагадав, що 17 березня парламент України прийняв рішення
щодо подальшого виконання мінських домовленостей: «У нас немає жодного
надмірного оптимізму з приводу того, що Росія і її терористи готові
виконувати угоди. Але Україна своїми послідовними кроками доводить, що
ми будемо боротися всіма засобами і методами за встановлення миру і за
відновлення контролю над територією Донецької і Луганської областей в
рамках мінських домовленостей».
Глава уряду наголосив, що проведення виборів у Донецькій і Луганській
областях можливе при виконанні декількох умов, основна з яких, відповідно
до мінських домовленостей, – «російські бандити повинні забратися
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з території України і дати можливість Україні провести чесні й прозорі
вибори відповідно до міжнародних стандартів».
«Це означає, що всі політичні сили, які представлені в Україні,
представлені в парламенті, повинні мати можливість вільно взяти участь в
цій виборчій кампанії, агітувати, необхідний доступ до телебачення. Свобода
зібрань, свобода агітації, і основне – це свобода від російських бандитів на
території Донецька і Луганська і на території виборчих дільниць», –
підкреслив він.
Для цього, за словами А. Яценюка, Росія повинна відкликати
очолюваних нею терористів, Україна повинна відновити контроль над
українсько-російським державним кордоном. «Україна послідовна в
досягненні миру, у відновленні миру і стабільності та виконанні мінських
домовленостей задля деескалації ситуації. Вкотре вимагаємо від Росії
невідкладного виконання всіх базових пунктів, які дають можливість, у тому
числі, провести чесні й прозорі вибори на території Донецької і Луганської
областей, – наголосив він. – Підкреслюю – провести чесні й прозорі вибори, а
не легітимізувати російських бандитів через вибори по російських
стандартах» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
У вівторок, 17 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч із президентом Румунії К. Йоханнісом, який прибув до України з
офіційним візитом.
Глава уряду України та президент Румунії обговорили пріоритетні
напрями співпраці, спрямованої на створення нової якості відносин між
Україною й Румунією. «Ми близькі не лише в географічному сенсі. Ми дуже
близькі в сенсі нашої дружби та хороших відносин, – наголосив А. Яценюк. –
Переконаний, що ми відкриємо нову сторінку двосторонніх відносин із
нашим близьким другом – Румунією».
А. Яценюк окреслив ключові сфери для міжурядової українськорумунської взаємодії, серед яких відновлення діалогу на рівні двосторонніх
комісій, співпраця у сфері енергетики, взаємодія у європейській інтеграції,
початок роботи режиму малого прикордонного руху (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
У вівторок, 17 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся
з генеральним секретарем Ради Європи Т. Ягландом, який перебував у
Києві з візитом.
Глава уряду України високо оцінив принципову позицію Ради Європи
щодо засудження незаконної анексії Криму та російської агресії на Сході
України. А. Яценюк звернувся до Т. Ягланда із закликом задіяти весь
наявний потенціал Ради Європи для того, щоб Росія виконувала свої
міжнародні зобов’язання, зокрема в частині звільнення незаконно
утримуваних українських в’язнів і заручників.
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А. Яценюк і генеральний секретар Ради Європи також обговорили
пріоритетні шляхи для підтримки реформ в Україні. Ішлося, зокрема, про
взаємодію з Венеціанською комісією у завершенні судової реформи, а також
про підтримку правових механізмів захисту прав людини.
Прем’єр-міністр України висловив стурбованість з приводу грубих і
системних порушень прав людини в Криму з боку російської окупаційної
адміністрації, у тому числі переслідувань кримських татар, і закликав Раду
Європи докласти зусиль для подолання цих проблем (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.03).
***
У середу, 18 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк оглянув
перші зразки броньованих машин «Козак» і «Шрек», які відправляються в
зону антитерористичної операції для Національної гвардії України.
Під час огляду техніки глава уряду зазначив, що це автомобілі
українського виробництва: «Це якісна українська військова техніка, яка
захищає країну від російських терористів».
Ці машини, за словами А. Яценюка, уже доопрацьовані та модернізовані,
нині відправляються до зони антитерористичної операції. «До кінця
поточного року закупимо ще десятки таких машин, які дадуть можливість
захищати життя українських військовослужбовців і захищати країну від
російських терористів», – підкреслив він.
А. Яценюк нагадав, що уряд України затвердив державне оборонне
замовлення, а на засіданні 18 березня прийняв рішення стосовно прискорення
фінансування на придбання військової техніки та озброєння – фінансування
переноситься з другої половини року на перше півріччя, «щоб невідкладно
оновити військову техніку, купити нове озброєння».
Міністерство оборони України, за його словами, уже уклало понад
100 контрактів на виготовлення й ремонт військової техніки та озброєнь. На
цей і наступний місяць, підкреслив він, урядом перенесено 2,5 млрд грн на
фінансування відповідних видатків.
А. Яценюк також нагадав, що дав доручення Міністерству оборони
України й Міністерству внутрішніх справ України щодо пришвидшення
підписання контрактів, поставок техніки і відправки її в зону АТО (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Численность Вооруженных сил Украины достигнет 250 тыс.
человек в течение месяца, сообщил министр обороны С. Полторак.
«Речь идет о месяце», – сказал он, отвечая на вопрос о том, когда будет
достигнута
запланированная
численность
ВСУ
в
250
тыс.
(http://korrespondent.net/ukraine/3492473-cherez-mesiats-u-ukrayny-budet-250tysiachnaia-armyia-mynoborony).
С. Полторак уточнил, что на данный момент численность
ВСУ превышает 230 тыс. человек.
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Ранее, 5 марта, народные депутаты приняли президентский
законопроект, который увеличивает численность ВСУ.
Отметим, в 2012 г. Верховная Рада утвердила численность украинской
армии в пределах 184 тыс. человек. Таким образом, сейчас количество
ВСУ
увеличивают
на
66
тыс.
человек
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 18.03).
***
Украина подписала 100 соглашений на покупку военной техники,
ожидается еще 160. Об этом заявил министр обороны Украины С. Полторак
во время заседания правительства, передает корреспондент «РБК-Украина».
«Заключение договоров на приобретение, модернизацию и ремонт
боевой техники идет полным ходом. Уже подписано 100 таких соглашений, и
в ближайшее время ожидается подписание еще 160. За последнюю неделю на
ремонтные заводы оборонпрома доставлено около 1 тыс. ед. техники,
которая нуждается в ремонте», – сказал он.
Напомним, контракт на поставку украинской военной техники будет
заключен на следующей неделе (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015.
– 18.03).
***
План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку
до 2020 року враховуватиме практику ЄС і забезпечить комплексний
розвиток територій. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України, міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Г. Зубко під час наради в Мінрегіоні, присвяченій реалізації
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.
«План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до
2020 року потрібно зробити якісно. Не просто документ на 150 сторінок,
який ніхто не читатиме. Це має бути дійсно маршрутна карта, яка дасть
можливість оцінити, що вже зроблено, що тільки розпочато, що потребує
завершення», – заявив Г. Зубко.
Віце-прем’єр-міністр України наголосив, що кінцевим терміном для
розробки цієї Стратегії визначено травень 2015 р., і запропонував Мінрегіону
до кінця поточного тижня проаналізувати всі проекти щодо регіонального
розвитку. «Робота дуже складна. Це стратегічне питання і до нього потрібно
поставитись серйозно. Ми вступаємо у дуже конкурентне середовище –
Європейський Союз. Україна має невелику конкурентоспроможність навіть
порівняно з найближчими сусідами – Польщею та Чехією, не кажучи вже про
Німеччину, Францію та інші країни», – сказав Г. Зубко.
Віце-прем’єр-міністр України підкреслив, що План заходів з реалізації
Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року має визначати
потреби конкретного регіону. «Наприклад, на сьогодні Івано-Франківськ,
Буковель, невеликі містечка на Західній Україні, враховуючи окупацію
Криму, дають Україні можливість перетворитися на серйозну туристичну
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зону», – переконаний Г. Зубко.
Віце-прем’єр-міністр нагадав, що Закон України «Про засади державної
регіональної політики» визначає необхідність затвердження Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Крім того, укладена
й ратифікована Угода про фінансування Програми підтримки секторальної
політики – Підтримка регіональної політики України, яка відкриває
можливість залучити фінансування з фондів Європейського Союзу в розмірі
55 млн євро для реалізації завдань державної регіональної політики
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Мінрегіон пропонує відбирати житло в неплатників комунальних
послуг.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства вважає за необхідне посилити заходи для
неплатників за житлово-комунальні послуги аж до вилучення житла. Про це
на брифінгу заявила начальник управління економіки систем
життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ Н. Хоцяновська, передає УНІАН.
«На сьогодні є закон про виконавче провадження і досить широкий
спектр впливу на неплатників ним передбачено. Передбачено стягнення
насамперед на кошти боржника, на рухоме майно і більше того, 63 ст. цього
закону передбачено вилучення вашої квартири, вашого будинку та вашої
земельної ділянки», – сказала Н. Хоцяновська.
За її словами, у 2014 р. рівень оплати населення за ЖКП становив 92 %: з
39,5 млрд грн нарахованих платежів населення сплатило понад 36 млрд грн.
«Мені не хотілося б, щоб мої слова були сприйняті таким чином, що
завтра почнеться відбирання майна у боржників. Але хочу сказати, що
справді з цією ганебною практикою, яка руйнує всю систему надання та
отримання житлово-комунальних послуг, потрібно, напевно, перейти до
більш жорстких заходів, для того, щоб цю ситуацію змінити і все-таки
змусити неплатників здійснювати розрахунки», – додала Н. Хоцяновська.
Крім того, вона зазначила, що для боротьби з неплатниками Мінрегіон
також ініціював внесення змін до закону про житлово-комунальні послуги,
які передбачали запровадження пені за несвоєчасну оплату ЖКП у розмірі
0,1 % від суми неплатежу. Однак поки що цей законопроект не було
розглянуто (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 18.03).
***
Міністр аграрної політики та продовольства О. Павленко
презентував здобутки та перспективи Мінагрополітики.
Забезпечення продовольчої безпеки, дерегуляція, поглиблення
міжнародного партнерства та співпраці з Євросоюзом, боротьба з корупцією
– основні напрями діяльності Міністерства аграрної політики та
продовольства України за 100 днів. Про це заявив міністр аграрної політики
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та продовольства О. Павленко на брифінгу в Будинку уряду 17 березня
2015 р.
О. Павленко презентував основні результати реформування галузі та
подальші плани міністерства. Він наголосив, що Україна залишається
годувальницею світу.
Попри військові дії на Сході України, втрату контролю над тимчасово
окупованими територіями та істотне здорожчання матеріально-технічних
ресурсів для аграріїв, міністерство забезпечить проведення посівної вчасно та
в повному обсязі. Уже посіяно ранніх зернових культур на площі 184 тис. га,
або 8 % до прогнозу. Розпочато посів у 20 регіонах.
Окремим пріоритетом для Мінагрополітики є подолання корупції. За
результатами внутрішніх перевірок діяльності підпорядкованих підприємств
виявлено зловживань на суму понад 9 млрд грн. До правоохоронних органів
спрямовано понад 100 звернень. Міністерство розпочало відкриті конкурси
на керівні посади на державних підприємствах, щоб ліквідувати корупційні
схеми, не допустити розкрадання державних коштів і запровадити
ефективний менеджмент. Керівники ДП не призначатимуться міністром, а
обиратимуться на конкурсі представниками провідних НК-компаній і
незалежними експертами. «Вперше триває прозорий та відкритий відбір
кадрів. На посадах керівників держпідприємств будуть професіонали та
патріоти», – зазначив О. Павленко.
Важливий вектор – євроінтеграція українського агросектору, його
адаптація до умов і стандартів Євросоюзу. Розпочато роботу над створенням
Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських
територій на 2015–2020 роки. Цей процес підтримується Єврокомісією та
міжнародними донорами. Створено вісім робочих груп і 24 підгрупи. Їхня
діяльність охоплює всю сферу реформування сільського господарства.
Українське законодавство адаптується до положень ЄС. Спільно з
представниками ЄС та бізнесу розробляються проекти шести законів щодо
врегулювання відносин у сфері безпечності харчових продуктів.
Стимулюється перехід підприємств на нові стандарти виробництва,
отримання дозволів на експорт. Тривають переговори над збільшенням
тарифних квот для експорту до ЄС.
Разом з тим Мінагрополітики посилює міжнародну співпрацю та має
намір збільшити експорт, розширити асортимент і географію ринків збуту
для продукції вітчизняних аграріїв. Наразі готуються угоди про вільну
торгівлю з понад дев’ятьма країнами світу, серед яких Канада, Туреччина,
Сербія, В’єтнам, Ізраїль.
За 100 днів роботи досягнуті позитивні результати з дерегуляції бізнесу.
«Мінагпрополітики наряду з іншими міністерствами є одним з
найактивніших ініціаторів дерегуляційних процесів. «Нам вдалося скасувати
14 дозвільних документів, шість ліцензій, внести понад 50 змін. Загальний
ефект – майже 5 млрд грн для нашої економіки», – повідомив О. Павленко.
Підбиваючи підсумки, міністр зазначив: «Сільське господарство – єдина
галузь, яка зберігає позитивну динаміку зростання і є однією з ключових для
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економіки нашої країни» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
17.03).
***
Кабінет Міністрів планує продовжити надання фінансової допомоги
для переселенців з Донбасу. Про це сказав міністр соціальної політики
П. Розенко на засіданні уряду в середу.
Він зазначив, що ті переселенці, які почали отримувати фінансову
допомогу від держави у жовтні, отримують її шість місяців – тож у квітні цей
термін спливе.
«Пропозиція: дати можливість людям, які не повернулися назад (на
Донбас) і залишаються тимчасово переміщеними особами, ще раз звернутися
до органів соціального захисту населення і повторно отримати допомогу, –
сказав П. Розенко. – Ми домовилися, що наступного тижня відповідні зміни
до постанови, прийнятої в жовтні, ми внесемо і дамо можливість тимчасово
переміщеним особами звертатися повторно за повторною допомогою, адже
ситуація за ці шість місяців у соціальному плані для цих людей не
покращилася, миру не настало, тому люди не можуть повернутися додому».
Міністр також наголосив, що фінансова допомога переселенцям буде
виплачена в повному обсязі. «Два тижні тому були внесені зміни до бюджету
і виділено додатково ще майже 3 млрд грн. Усі необхідні кошти вже є і
протягом тижня будуть виплачені всі суми», – запевнив П. Розенко
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.03).
***
Кабинет Министров Украины создал Национальное агентство по
вопросам предотвращения коррупции. Об этом на брифинге заявил
министр юстиции П. Петренко (http://korrespondent.net/ukraine/3492504-vukrayne-sozdano-antykorruptsyonnoe-ahentstvo).
«Сегодня правительство приняло решение о создании Национального
антикоррупционного агентства. Этот проект был внесен Министерством
юстиции», – отметил П. Петренко.
Министр выразил надежду, что на следующей неделе Верховная Рада
примет пакет актов правительства относительно проведения конкурса,
регламента конкурсной комиссии и формирования общественного совета при
антикоррупционном агентстве.
Напомним 12 февраля парламент определил порядок назначения и
увольнения директора Антикоррупционного бюро.
В частности, народные депутаты поддержали во втором чтении и в
целом законопроект № 1660-П «О внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Украины
по
обеспечению
деятельности
Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального
агентства
Украины
по
вопросам
предотвращения
коррупции»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 18.03).
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***
Схвалено план імплементації Директиви ЄС у сфері надання
поштових послуг.
На засіданні Кабінету Міністрів 18 березня ц. р. схвалено план
імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради 97/67/ЄС про
спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг
Співтовариства та покращення якості обслуговування.
Метою Директиви є приведення у відповідність до норм права
ЄС чинного законодавства України у сфері надання поштових послуг, а її
імплементація має забезпечити виконання зобов’язань, відповідно до Угоди
про асоціацію (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.03).

ПОЛІТИКА
Отвод тяжелых вооружений еще не завершен. Об этом на
пресс-конференции в Мариуполе сказал глава специальной мониторинговой
миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Э. Апакан.
Э. Апакан отметил, что в этом вопросе миссия работает с обеими
сторонами конфликта. При этом он заверил, что процесс отвода тяжелой
техники будет завершен и призвал все стороны конфликта больше
сотрудничать с СММ ОБСЕ.
Вместе с тем в последнем отчете СММ ОБСЕ говорится, что
представители миссии ОБСЕ посетили некоторые места отвода тяжелой
техники украинских сил и зафиксировали, что техника остается на месте.
О подобных проверках ОБСЕ в отношении ЛНР и ДНР не сообщается
(Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 18.03).
***
Санкции против России нужно сохранить. Об этом заявил президент
США Б. Обама на встрече с премьер-министром Ирландии Э. Кенни,
передает Bloomberg.
По словам президента США, сохранение санкций необходимо, чтобы
добиться от России устойчивого прекращения огня на Донбассе и
выполнения минских соглашений в полном объеме.
Напомним, 19 марта лидеры 28 стран ЕС на саммите в Брюсселе должны
принять решение относительно продления санкций, принятых год назад
после аннексии Крыма.
13 марта Совет Евросоюза продлил до 15 сентября санкции против
151 российских чиновников и сепаратистов ДНР и ЛНР и 37 юрлиц. Санкции
применены в связи с действиями против суверенитета Украины, ее
территориальной целостности и независимости (Левый берег (http://lb.ua). –
2015. – 17.03).
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***
Против дальнейшего расширения антироссийских санкций
выступают Венгрия, Словакия, Австрия, Испания, Кипр, Италия и
Греция. Об этом сообщает зарубежная пресса.
В феврале российскую столицу уже посещал глава Кипра
Н. Анастасиадис и премьер-министр Италии М. Ренци. В апреле побывает в
Кремле премьер Греции А. Ципрас. Эти три страны вместе с Венгрией,
Словакией, Австрией и Испанией прохладно отнеслись к экономическому
сдерживанию России в украинском вопросе. Как сообщают СМИ, вероятным
результатом является то, что эти страны не согласятся сейчас продлить
санкции. В последние недели против ужесточения санкций выступили
Франция, Италия и Испания, которые дали понять, что досрочное продление
санкций, по их мнению, спровоцирует Москву, а минское перемирие
поставит под угрозу (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 18.03).
***
Закони по Донбасу: С. Лавров зажадав від Парижа та Берліна
влаштувати Києву «демарш».
Міністр закордонних справ Росії С. Лавров звернувся до Франції та
Німеччини з пропозицією здійснити спільний демарш перед українською
владою через прийняття Верховною Радою законів про особливості
самоврядування окремих регіонів Донбасу. Про це він заявив ТАСС.
«Вчора я звернувся з офіційним листом до колег з Франції та Німеччини.
Привернув їхню увагу до кричущого порушення вже перших кроків
політичної частини мінського пакету і закликав їх зробити спільний
тристоронній демарш перед нашими українськими колегами з тим, щоб усетаки спонукати їх до того, щоб виконувати те, про що вони підписались, і що
було підтримано вищими керівниками Німеччини, Франції, України і Росії»,
– сказав він.
С. Лавров вважає, що ухвалені Верховною Радою закони порушують
мінські домовленості.
Його також обурило, що українська влада не погодила прийняті рішення
з лідерами сепаратистів (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. –
18.03).
***
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что после принятых
накануне в Верховной Раде документов о статусе Донбасса никакие
компромиссы с Киевом более невозможны. Об этом говорится в
совместном заявлении глав «республик» А. Захарченко и И. Плотницкого
(http://korrespondent.net/ukraine/3492214-kompromyssy-s-kyevom-boleenevozmozhny-zaiavlenye-separatystov).
Сепаратисты отмечают, что ранее согласились «на особый статус
Донбасса в составе обновленной Украины, хотя наш народ хочет полной
независимости... Но Украина не обновилась», – заявляют главы сепаратистов.
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«Отказав Донбассу в особом статусе, Киев растоптал хрупкий минский
мир и завел ситуацию в тупик», – говорится в документе.
Кроме того, сепаратисты перечислили нарушения Киевом минских
соглашений. Так, по их мнению, в документе П. Порошенко перечислены
только прифронтовые города зоны АТО, а не все, определенные
сентябрьскими соглашениями.
Также, по мнению сепаратистов, в закон об особом статусе внесены не
согласованные с ними поправки относительно выборов. «При этом
полностью проигнорированы п. 4 и 12 минского комплекса мер от
12 февраля, которые обязывают Киев обсудить и согласовать модальности и
вопросы, касающиеся местных выборов, с представителями Донбасса», –
говорится в заявлении.
Еще сепаратисты заявляют, что Киев нарушил пункты минских
соглашений относительно сроков введения статуса Донбасса и поставили
вопрос о миротворцах в регионе.
«Вывод очевиден: Киев не хочет мира. Он стремится насилием и
экономической блокадой уничтожить Донбасс», – резюмировали главы
ДНР и ЛНР (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 18.03).
***
Генсек Совета Европы представил двухлетний план для Украины.
План действий включает: независимую судебную власть и победу над
коррупцией, децентрализацию и защиту прав человека. План действий
Совета Европы для Украины на 2015–2017 гг. базируется на трех
составляющих – независимой судебной власти и победе над коррупцией,
децентрализации и защите прав человека. Об этом в Киеве заявил генсек
Совета Европы Т. Ягланд, который прибыл с визитом в Украину
(http://korrespondent.net/ukraine/3492292-hensek-soveta-evropy-predstavyldvukhletnyi-plan-dlia-ukrayny).
«Есть три гарантии, которые должна обеспечивать новая Конституция,
процесс реформ, и все эти приоритеты заложены в наш план», – отметил он.
По его словам, ряд важных шагов Украина уже сделала – ограничена
власть Генерального прокурора, принят закон об обеспечении права на
справедливый суд, пакет антикоррупционных законов. «Я вижу желание
освободить государственные органы от коррупции. Надо сделать больше.
Любой намек на кумовство ослабляет Украину. Чем ниже доверие общества
– тем меньше международного уважения и тем меньше иностранных
инвестиций», – отметил он.
Вторым приоритетом для Совета Европы является успешная,
эффективная и действенная децентрализация. «Децентрализация – сложный
процесс для любой страны и это окно возможностей с каждым днем
закрывается: как сменить форму территориального управления, какие
полномочия получат местные общины над собранными налогами. Даже в
моей стране, в Норвегии, где живут только 5 млн человек, нам тоже
пришлось децентрализовать власть», – сказал он.
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Т. Ягланд добавил, что Украина должна быть готова идти на
дифференцированную передачу полномочий. «Другими словами, это могут
быть разные полномочия в разных местах. Это сложно, но это дает
результат», – сказал он.
Третьим приоритетом, на котором базируется план реформ от Совета
Европы, Т. Ягланд назвал защиту прав человека. По его словам, Украина в
ближайшее время примет стратегию по правам человека, которая отвечает
стандартам Совета Европы. «Мы также хотим видеть, как будет внедряться
закон о защите внутренне перемещенных лиц. Тысячи крымских татар и
другие люди, которые покинули все, что у них было и бежали от насилия –
их социальные права должны уважаться, у них должна быть возможность
объединиться с семьей и вернуться домой, и восстановить свою жизнь», –
отметил он.
В контексте защиты прав человека Т. Ягланд также отметил
необходимость прекращения торговли людьми, обеспечение свободы СМИ,
защиту прав меньшинств.
«Есть одна сфера, которую я хочу выделить – Украина должна
покончить с жестоким обращением и безнаказанностью в тюрьмах и в
милиции. Наш комитет по предотвращению пыток во время последнего
визита нашел огромные злоупотребления, особенно от рук сотрудников
тюрем», – отметил он.
Ранее спикер Верховной Рады В. Гройсман заявил, что до октября Киев
проведет децентрализацию, которая устроит всех (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 18.03).
***
Украина собрала материалы для подачи второго заявления в
Международный уголовный суд относительно высказываний президента
РФ В. Путина и министра обороны РФ С. Шойгу относительно Крыма,
сообщил министр юстиции П. Петренко.
«Те поручения, которые давались непосредственно Минюсту,
касающиеся передачи доказательной базы, которую мы собирали как по
Крыму, так и по Востоку в рамках дел Европейского суда по правам человека
(ЕСПЧ) в Генеральную прокуратуру, также проводилась экспертиза
высказываний гражданина Путина и гражданина Шойгу в фильме, который
транслировался в России по поводу захвата Крыма, эти материалы мы сейчас
сформировали и передаем в Генеральную прокуратуру и именно она будет
коммуницировать с международными прокурорами данного суда», – заявил
министр на брифинге в среду в Киеве. Он уточнил, что речь идет о
Международном
уголовном
суде
в
Гааге
(Четверта
Влада
(http://4vlada.net). – 2015. – 18.03).
***
Совет безопасности ООН 19 марта обсудит ситуацию в
аннексированном Россией Крыму. Об этом в своем Twitter написал
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постоянный представитель Украины при ООН Ю. Сергеев.
«Заседание по “формуле Аррии” по ситуации в оккупированном
украинском Крыму состоится 19 марта в 15:00 (в 22:00 по киевскому
времени), организованно нашими большими друзьями – делегацией Литвы»,
– сказано в нем.
Как говорится на сайте ООН, заседания Совбеза «по формуле Аррии»
носят характер неформальных конфиденциальных встреч, которые
позволяют членам Совбеза проводить в частном порядке для откровенного
обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием
лиц, которых, по мнению члена или членов совета, предлагающих провести
встречу (и выступающих также как посредники или организаторы), было бы
полезно заслушать и/или которым они хотели бы что-то сообщить (Левый
берег (http://lb.ua). – 2015. – 18.03).
***
«Самопоміч» выступила против смены министров. Партия считает,
что оснований для кадровых изменений в Кабмине нет.
«Депутатам надо не требовать изменений в правительстве, а работать с
правительством, требовать от него отчетов и совместно действовать,
принимая решения», – приводятся на сайте партии слова главы фракции
«Самопоміч» О. Березюка. Он напомнил, что правительство работает лишь
100 дней.
Единственный кадровый вопрос, на решении которого настаивает
фракция, – это назначение первого вице-премьера по вопросам обороны.
Напомним, переформатировать правительство требуют две из пяти
фракций коалиции – Радикальная партия и «Батьківщина».
В начале марта сообщалось, что после принятия решения о выделении
Украине кредита МВФ состав Кабмина может быть переформатирован и
девять министров могут лишиться должностей (Левый берег (http://lb.ua). –
2015. – 18.03).
***
Выборов в Донбассе не стоит ждать еще два года, отмечает
Комитет избирателей.
Местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской
областей согласно законам Украины невозможно провести в 2015 и даже в
2016 г. Такое мнение в комментарии Корреспондент.net выразил
генеральный директор Комитета избирателей Украины А. Кошель
(http://korrespondent.net/ukraine/3492384-vyborov-v-donbasse-ne-stoyt-zhdatesche-dva-hoda-komytet-yzbyratelei).
По его словам, для этого нет необходимых условий: «полного
перемирия, установления флага Украины над Донецком и Луганском,
прекращения работы бандформирований».
Принятые ВР законы имеют лишь «ритуальное значение», уверен
А. Кошель. «Это формальное исполнение минских договоренностей, чтобы
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получить победу на дипломатическом фронте. Практического применения
они иметь не будут», – говорит он.
По его словам, в ближайшее время депутаты примут другие
законодательные акты по регулированию государственной деятельности на
Востоке Украины. «Это будет отдельный закон про выборы, который будет
регулировать вопросы проведения местных выборов, безопасности граждан
Украины, членов окружных комиссий, международных организаций по
избирательному процессу и т. д.», – отметил А. Кошель.
В свою очередь директор Фонда «Демократические инициативы»
И. Бекешкина считает, что проведение выборов на территории,
подконтрольной сепаратистам, возможно, если РФ сократит влияние на
регион. По ее словам, сейчас на Донбассе нет возможности провести выборы,
которые бы отвечали законодательству и интересам украинских властей.
«Тридцать-тридцать пять процентов людей на Донбассе, действительно, с
сепаратистскими настроениями. Если они придут на выборы, то проголосуют
за тех же, кто сейчас», – отметила социолог (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 18.03).
***
16 марта в Константиновке Донецкой области, где БМД (боевая
машина десанта) сбила 8-летнюю девочку и ранила мать с ребенком,
около 100 человек пикетировали общежитие индустриального
техникума, где проживают украинские военные. Об этом передает УНН со
ссылкой на «Новости Донбасса».
По информации СМИ, толпа била стекла и жгла шины под общежитием.
Заместитель командующего антитеррористической операцией полковник
В. Федичев заявил, что Вооруженные силы Украины не будут покрывать
виновников
трагедии
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 16.03).
***
18 марта в г. Константиновка Донецкой области на месте
смертельного ДТП с участием военных снова проходил митинг, правда,
немногочисленный. Об этом УНН сообщили в ГУМВД Украины в Донецкой
области.
В комментарии УНН пресс-секретарь милиции Донецкой области В. Гуц
рассказала, что во время акции протеста 17 марта никто не пострадал.
«Начальник управления МВД в Донецкой области В. Аброськин и его
заместитель С. Князев выехали в Константиновку. Им удалось уговорить
людей разойтись и протесты завершились примерно в 22 часа, может чуть
позже», – рассказала В. Гуц.
Однако, по ее словам, в среду, 18 марта, люди снова начали сходиться на
митинг. «Ситуация остается контролируемой, на месте работают наши
сотрудники», – отметила пресс-секретарь милиции Донецкой области
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 18.03).
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ЕКОНОМІКА
Національний банк України незабаром скасує введені торік
обмеження на вилучення депозитів. Про це заявила голова НБУ
В. Гонтарева в інтерв’ю Bloomberg, пише «ЛігаБізнесІнформ».
За її словами, це буде зроблено після того, як завершаться заходи щодо
очищення банківської системи. «Це буде скоро», – підкреслила В. Гонтарева.
Глава НБУ переконана, що без макроекономічної стабільності
«очищення» банківського сектору не забезпечить необхідного ефекту.
«Тільки макроекономічна стабільність, тільки зростання ВВП, тільки дійсно
стабільна ситуація на валютному ринку принесуть нам реальну стабільність у
банківський сектор, – підкреслила вона. – Я бачу світло в кінці туннелю…
Тридцять п’ять банків представляють 85 % нашої банківської системи, і
основна робота була пророблена з ними».
Вона також додала, що «банківська система все ще стікає кров’ю, ми
досі втрачаємо депозити фізичних осіб» (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 18.03).
***
Национальный банк Украины 17 марта предоставил банкам
рефинансирование на 334,8 млн грн, а также продал депозитные
сертификаты на 1 млрд 235 млн грн. Такие данные обнародовал Нацбанк
на своем официальном сайте.
Кредиты овернайт (на один день) получили три банка под 33 % годовых.
Кроме того, Нацбанк продал депозитные сертификаты на 315 млн грн
пяти банкам на семь дней под 26 % годовых, на 620 млн грн шести банкам на
14 дней под 26 % годовых и на 300 млн грн – еще одному банку на 30 дней
под 27 % годовых.
Таким образом, с начала месяца Нацбанк выдал банкам
рефинансирования на 7 млрд 845,1 млн грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 18.03).
***
Украина увеличила долю импортного газа из ЕС до 81 %. Всего с
начала текущего года из Европы было импортировано почти 3 млрд куб. м
природного газа.
Украина с 1 по 15 марта импортировала из стран Европейского Союза
632 млн куб. м природного газа, что составило 81 % от общего импорта. Об
этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины
госкомпании «Укртрансгаз».
Как отметили в компании, по состоянию на 18 марта природный газ с
территории Европы поступает в режиме 45,4 млн куб. м в сутки. В частности,
из Словакии – 38,1 млн куб. м, Венгрии – 7,3 млн куб. м.
Всего с начала текущего года с территории Европы было импортировано
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почти 3 млрд куб. м природного газа, тогда как за аналогичный период
прошлого года импорт «голубого топлива» из ЕС не осуществлялся.
Напомним, в феврале 2015 г. ежесуточно в Украину импортировалось
около 77 млн куб. м газа, из которых более 57 % поступало с территории
Европы.
Словацкий и венгерский газовые маршруты на сегодня являются
основными для Украины, которая стремится свести к минимуму закупки
топлива у российского «Газпрома». В середине февраля также
возобновились, после короткого перерыва, поставки газа из Польши, но
суточные объемы его импорта незначительны.
Как сообщал «Минфин» ранее, Украина с 14 марта рекордно – в 10 раз –
увеличила импорт природного газа с территории Венгрии (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 18.03).
***
«Київстар» розпочав підготовку до 4G.
Оператор мобільного зв’язку «Київстар» у процесі запуску 3G-мережі
модернізує свої базові станції за принципом future proof – Single RAN. Це
дасть можливість у майбутньому швидко розгорнути мережу 4G (LTE),
просто оновивши програмне забезпечення, говориться в повідомленні
компанії.
«Життєвий цикл будь-якої технології обмежений. У розвинених країнах
стандарт 3G був впроваджений ще 15 років тому, проте тепер він уже
починає поступово заміщатися технологією LTE – до цього підштовхують як
постійно зростаючі запити користувачів, так і тенденції розвитку всього
ринку телекомунікацій», – розповідає головний спеціаліст з архітектури
мережі «Київстар» І. Єрещенко.
На його думку, в Україні перехід до LTE теж відбудеться, незважаючи
на гальмування процесу з боку держави та невелику кількість LTE-гаджетів у
користувачів. «Тому ми повинні підготуватися вже зараз до майбутнього
впровадження більш прогресивної та економічно вигідної технології», –
вважає він.
Оператор планує запустити LTE-технологію в радіомережі, коли це
стане дозволено державою та буде затребувано ринком (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 18.03).
***
Німецький уряд має намір виділити додатково близько 18 млн євро на
зведення нового саркофага над зруйнованим реактором Чорнобильскої
атомної електростанції. Про це повідомляє інформаційне агентство dpa.
Агентство посилається на проект бюджету Міністерства охорони
навколишнього середовища, оприлюднений у вівторок, 17 березня.
Проект бюджету підготувало Міністерство фінансів Німеччини. У
проекті документа зазначається також, що впродовж наступних чотирьох
років – з 2016 по 2019 р. – Німеччина надаватиме щорічно 4,5 млн євро на
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роботи
із
санації
на
електростанції
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 18.03).

(Економічна

правда

***
Несмотря на все сложности, Украина будет с хлебом.
Министр аграрной политики А. Павленко заявил, что посевная кампания
началась. «Мы обеспечили проведение посевной вовремя в полном объеме.
Уже начат посев в 20 регионах», – уточнил министр.
Семена закуплены на 100 %, топливо – на 73 %, минудобрения – более
чем на 80 %. По его словам, планируемая посевная – 22,2 млн га, из них
15,6 – зерновые.
Он отметил, что на курсовой разнице было подорожание, но сейчас
наблюдается стабилизация. В частности, курс доллара влияет на стоимость
дизтоплива и зерна, отметил он. «Несмотря на все сложности, Украина будет
с хлебом», – заверил министр.
Ранее А. Павленко отмечал, что в Украине взошли почти все озимые.
«Сейчас всходы получены на площади 7,7 млн га, это 97 %. В хорошем
состоянии находится сейчас где-то 82 %, в слабом и сжиженном состоянии –
18 %», – сообщал министр.
Напомним, по данным Минагрополитики, вся посевная площадь
сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай2015 прогнозируется в пределах 27,2 млн га или на уровне прошлого года.
Озимые культуры на зерно и зеленый корм под урожай-2015 посеяны на
площади 8,97 млн га или 107 %, в том числе пшеницы – 6,8 млн га или 112 %,
ячменя – 1,1 млн га или 97 %, ржи – 149,6 тыс. га или 75 % и озимый рапс на
зерно посеян на площади 891,6 тыс. га или 95 % (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 17.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Тарифи на централізоване постачання гарячої води для населення з
1 квітня 2015 р. зростуть на 55–57 %, а на опалення – у середньому на
73 %. Про це на брифінгу заявила начальник управління економіки систем
життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку будівництва та
житлово-комунального господарства Н. Хоцянівська, передає УНІАН.
Вона зазначила, що підвищення тарифів обговорювалося на зустрічі
представників Мінрегіону та Національної комісії, що здійснює
держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.
За словами Н. Хоцянівської, нацрегулятор запевнив, що нові тарифи
будуть встановлені для теплопостачальних підприємств до 1 квітня
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 18.03).
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***
Падение промышленного производства в Украине в феврале 2015 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. ускорилось до 22,5 %. Согласно
данным Государственной службы статистики, обнародованным 18 марта, по
отношению к январю 2015 г. промпроизводство сократилось на 1,6 %.
В целом же за январь – февраль этого года падение промпроизводства к
аналогичному
периоду
прошлого
года
составило
21,7
%
(http://korrespondent.net/business/economics/3492588-hosstat-otchytalsia-opadenyy-promproyzvodstva-v-ukrayne).
При расчете этих данных впервые не учитывалась часть зоны
проведения антитеррористической операции. Также, как и в предыдущие
кварталы 2014 г., показатель дан без учета временно оккупированной
территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
В Донецкой области промпроизводство в феврале упало на 59,4 %, в
Луганской – на 89 %.
Рост в промышленности в феврале этого года был зафиксирован в
Киевской,
Житомирской,
Винницкой,
Ровненской,
Волынской,
Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой – от 5,4 до 28,0 %
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 18.03).
***
В феврале безработица в Украине сохранилась на уровне 2 %.
За месяц число официально зарегистрированных безработных в Украине
уменьшилось на 1 тыс. человек. В феврале официальный уровень
безработицы в Украине не изменился и сохранился на уровне 2 %. Об этом
сообщает Государственная служба статистики.
По данным ведомства, на 1 марта 2015 г. в Государственной службе
занятости были зарегистрированы 523,4 тыс. безработных. На 1 февраля этот
показатель составлял 524,4 тыс. безработных.
Количество безработных, получивших государственную помощь в
феврале, составило 421,6 тыс. человек. Средний размер пособия на одного
безработного в этом месяце был 1206 грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 18.03).
***
Fitch прогнозирует снижение ВВП Украины на 5 %. Оценки агентства
совпадают с прогнозами МВФ. Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings прогнозирует падение экономики Украины на 5 % при инфляции в
26 %. Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на
корпоративном сайте, пишет УНИАН.
«Ключевое предположение агентства: ВВП Украины снизится на 5 %, а
инфляция вырастет на 26 % в 2015 г.», – сообщает агентство. Эти оценки
совпадают с прогнозами ключевого кредитора страны – Международного
валютного фонда, а также с базовым сценарием развития экономики,
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озвученным правительством Украины. В частности, МВФ прогнозирует
падение экономики Украины в 2015 г. до 5,5 % при инфляции порядка 27 %.
В то же время КМУ рассматривает три сценария развития экономики
Украины в 2015 г. и допускает по наиболее пессимистическому сценарию
падение экономики на 11,9 % при инфляции в 42,8 %. Оптимистические
сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5 до 8,6 % при
инфляции в диапазоне от 26,7 до 38,1 %.
При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит
16,6 % (54,5 млрд дол.) в 2015 г., импорта – 22 % (55 млрд дол.). По
оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году по сравнению с
2014 г. упадет на 7 % (до 60 млрд дол.), импорта – на 10,7 % (до
63 млрд дол.).
Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн грн по наиболее
оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн – по пессимистическому.
Как сообщал «Минфин» ранее, международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной
валюте с отметки «ССС» до «СС».
При этом в Fitch рассказали, при каких условиях замедлится падение
украинской экономики. По мнению экспертов агентства, темпы спада
украинской экономики в 2016 г. могут замедлиться в случае сохранения мира
на Донбассе и выполнения Киевом требований МВФ.
Напомним, что Moody’s прогнозировало падение экономики Украины по
итогам 2014 г. до 8 %, но при этом агентство ожидает сокращения падения в
2015 г. до 2 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 17.03).
***
Український експорт до ЄС обвалився на 31 %.
За підсумками січня Держстат фіксує падіння українського експорту до
Євросоюзу на 31 % порівняно ыз січнем минулого року. Про це йдеться в
статті «Європейської правди» «Крах зовнішньої торгівлі: вільне падіння
прискорилося».
Таким чином, нинішні обсяги українського експорту до ЄС – близько
1 млрд дол., досягнуті в умовах дії автономних преференцій Євросоюзу,
становлять близько двох третин від обсягу поставок за період, коли політичні
відносини України з ЄС перебувають на самому дні.
Водночас спостерігається також і значне падіння українського експорту
до СНД – на 54,9 % (до Росії – на 60,3 %).
Після такого, більш ніж дворазового, падіння, обсяг експорту в СНД
становить лише 479,6 млн дол.
Загалом український експорт у січні впав на 31,2 % – до 2,98 млрд дол.
Нагадаємо, раніше глава представництва Європейської комісії в Україні
Я. Томбінський заявив, що темпи зростання експорту в ЄС сповільнилися
через загальну ситуацію економіки України (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2015. – 18.03).
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***
Інфляція у єврозоні в лютому зросла.
Рівень інфляції у єврозоні в лютому становив –0,3 %. Такими є дані
Євростату.
Цей показник демонструє зростання, порівняно з аналогічним
показником у лютому, коли рівень інфляції становив –0,6 %. Роком раніше
інфляція бувала на рівні 0,7 %.
Якщо говорити про компоненти інфляції в єврозоні, то найвищі темпи
зростання показали ціни на послуги (1,2 % порівняно з 1,0 % у січні), їжа,
алкоголь і тютюнові вироби (0,5 % порівняно з –0,1 % у січні), промтовари
(–0,1 %, без змін порівняно із січнем) та енергія (–7,9 % порівняно з –9,3 % в
січні).
Євростат також підвищив оцінку базової інфляції до 0,7 з 0,6 %.
У ЄС у цілому зниження цін також сповільнилося, а кількість країн, де
спостерігалося зниження цін, скоротилася до 20 з 23 (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 17.03).
***
Рівень безробіття знизився в половині штатів США.
Рівень безробіття в січні впав у половині штатів США порівняно з
аналогічним періодом роком раніше, повідомило Міністерство праці в
понеділок.
Падіння рівня безробіття в позаминулому місяці було зафіксовано в
24 штатах. Він зріс у восьми штатах і ще в 18 не змінився.
З урахуванням сезонних коливань рівень національного безробіття в
лютому, між тим, становив усього 5,5 % проти 6,7 % роком раніше
(Інтернет-портал
державної
служби
зайнятості
України
(http://www.dcz.gov.ua/contro). – 2015. – 18.03).
***
Рівень безробіття в Іспанії знижується.
Кількість іспанців, офіційно зареєстрованих безробітними, у лютому
знизилася на 0,3 % порівняно із січнем 2015 р., що стало кращим показником
з 2001 р.
На сьогодні кількість безробітних громадян Іспанії становить
4,51 млн осіб, що на 13 538 людини нижче, ніж у попередньому місяці. Про
це розповідає міжнародний портал про нерухомість The Move Channel з
посиланням на іспанський ресурс новин RTE (Інтернет-портал державної
служби зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua). – 2015. – 18.03).
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