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У ЦЕНТРІ УВАГИ
В Україні зросли тарифи на ЖКГ
В Україні 1 квітня набрали чинності нові тарифи на житлово-комунальні
послуги, а також на енергоносії для підприємств. Згідно з рішеннями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
і комунальних послуг, зросли тарифи на електроенергію, газ, тепло й гарячу
воду.
Підвищення тарифів на електроенергію, розраховане на два роки,
пройде у п’ять етапів. Перший етап стартує у квітні 2015 р. Для населення,
яке споживає менше 100 кВт·год на місяць, тариф буде підвищено на 5,8 к. –
до 36,6 к./ кВт·год; від 100 до 600 кВт·год – до 63 к./ кВт·год; понад
600 кВт·год на місяць – тариф до 140,7 к./кВт·год.
У цілому ж до квітня 2017 р. середньозважений тариф на
електроенергію для населення підніметься у 3,5 раза – до 122,83 к./кВт·год.
Тарифи на теплову енергію для потреб населення також зросли. Із
квітня тариф збільшився на 71,8 % – до 537,2 грн/Гкал.
Також з 1 квітня тарифи на гарячу воду зросли в середньому по Україні
на 55 %. Слідом за цим можливе подорожчання тарифів на холодну воду –
у НКРЕКУ пояснюють це підвищенням цін на електроенергію.
Але найбільш відчутно подорожчав природний газ. Причому як для
потреб населення, так і для підприємств.
Мінімальний тариф для населення збільшено до 3,6 грн/куб. м. До цього
діяла ціна 1,1 грн/куб. м, так що тариф зріс більше ніж у 3 рази. Але й це ще
не все: за обсяг споживання понад 200 куб. м природного газу на місяць
тариф буде на рівні 7,188 грн/куб. м, а в період з 1 травня по 30 вересня
діятиме незалежно від обсягів споживання.
Для підприємств тепер встановлено тариф у 2994,3 грн за 1 тис. куб. м.
До цього мінімальний тариф був близько 1309,20 грн за 1 тис. куб. м. Таким
чином він підвищився у 2,28 раза. Тотальне зростання тарифів на газ
торкнулося й ціни на товарний природний газ власного видобутку для
«Укргазвидобування». Новий тариф становить 1590 грн за 1 тис. куб. м –
зростання на 355 %. Крім того, підвищено загальний тариф на
транспортування
природного
газу
–
до
656,2 грн за 1 тис. куб. м (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 1.04).
Затверджено персональний склад Конституційної комісії
Президент України П. Порошенко указом від 31 березня 2015 р.
затвердив персональний склад Конституційної комісії, до якої увійшли
депутати парламентських фракцій, Голова Верховної Ради, заступник Голови
Верховної Ради, три екс-президенти України, міністр юстиції, представник
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Адміністрації Президента, відомі українські науковці у сфері права,
практикуючі адвокати, судді, судді Конституційного Суду у відставці, суддя
Європейського суду з прав людини у відставці, голова Ради суддів України,
представники асоціацій органів місцевого самоврядування, представник
меджлісу кримськотатарського народу, представники громадських
організацій тощо.
Представники міжнародних організацій та інституцій, у тому числі
Г. Сухоцька, представник Венеціанської комісії та К. Джакомопулос,
спеціальний радник генерального секретаря Ради Європи по Україні,
долучаються до роботи комісії в ролі консультантів і спостерігачів.
Очолив комісію Голова Верховної Ради України В. Гройсман.
Довідка. Конституційна комісія є спеціальним допоміжним органом при
Президентові України.
Основними завданнями Конституційної комісії є:
1. Узагальнення практики виконання норм Конституції України,
пропозицій щодо її вдосконалення з урахуванням сучасних викликів і потреб
суспільства.
2. Напрацювання узгоджених пропозицій щодо проведення
конституційної реформи в Україні.
3. Забезпечення широкого громадського та професійного обговорення
пропозицій щодо проведення конституційної реформи в Україні.
4. Підготовка законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до
Конституції України.
5. Сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних
органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з
питань підготовки й реалізації конституційної реформи в Україні.
6. Забезпечення інформування громадськості про роботу з підготовки
пропозицій щодо проведення конституційної реформи, її реалізації
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 31.03).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Возможность и перспективы введения в Украину
международного миротворческого контингента в оценках
политиков и экспертов
В украинском политикуме и медиа-пространстве продолжается
дискуссия о возможности и целесообразности введения в страну
миротворческого
контингента
для
предотвращения
эскалации
напряженности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Успех миротворческой миссии в Украине остается спорным вопросом.
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Некоторые эксперты видят в этом единственный оставшийся выход из
сложившейся сегодня на Донбассе ситуации, другие же высказывают на этот
счет большие сомнения.
Такой шаг, по мнению многих обозревателей, мог бы поспособствовать
прекращению огня, в то же время надолго заморозив конфликт.
Что касается сроков принятия соответствующих решений, то по
некоторым оценкам, на это может потребоваться до полугода.
Напомним, в начале февраля украинский парламент не поддержал
инициативу «Оппозиционного блока» относительно переговоров с Россией
по вопросу введения в Украину международного миротворческого
контингента. Как заявил тогда глава фракции «Блока Петра Порошенко»
Ю. Луценко, эти миротворцы будут также российские, поэтому фактически
это было бы просьбой к российской стороне оккупировать украинскую
территорию и заморозить конфликт на долгий срок, как это произошло в
Грузии. Однако позже за необходимость проведения на Донбассе
миротворческой миссии высказались многие представители власти, в том
числе и сам Президент, который на заседании СНБО отметил, что лучшим
форматом миротворческой миссии для Украины будет полицейская миссия
Евросоюза.
«Уверен в том, что это будет наиболее эффективной и наиболее
оптимальной гарантией безопасности ситуации, которая сложилась, когда
мир не соблюдают – ни Россия, ни те, кто ее поддерживает», – заявил
П. Порошенко.
Глава украинского внешнеполитического ведомства П. Климкин
считает, что миротворческая миссия может начать работу под эгидой как
ООН, так и ЕС. По его мнению, на Восток Украины сначала следует ввести
миротворцев, а после полного прекращения огня – полицейскую миссию. По
его словам, контингент миротворческих сил, который «может быть
ООНовским, может быть ЕСовским», но, скорее всего, «будет смешанным»,
необходим для деэскалации конфликта, а полицейская миссия ЕС – для
поддержания порядка.
28 марта П. Порошенко обратился с просьбой поддержать рассмотрение
в институтах ЕС возможность направления миротворческого контингента в
Украину к председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, чей
визит в Киев был запланирован на 30 марта, однако был отложен «из-за
непредвиденных обстоятельств». Обозреватели отмечают, что украинская
сторона стремится уладить все формальности, связанные с решением
проблемы миротворческой миссии, к саммиту Украина – ЕС, который
состоится в Киеве 27 апреля.
Инициатива Украины по привлечению миротворческого контингента в
зону конфликта на Донбассе выразилась в решении Совета национальной
безопасности и обороны от 18 февраля обратиться с соответствующей
просьбой в ООН.
В СНБО посчитали, что обеспечение национальной безопасности
Украины и неотложное разрешение кризисной ситуации, сложившейся на
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Востоке страны, а также обеспечение эффективной имплементации минских
договоренностей требуют обращения в Совбез ООН и Совет ЕС с просьбой о
разворачивании на территории Украины международной операции по
соблюдению мира и безопасности. По мнению членов СНБО,
миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии
разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной
границы с РФ.
В связи с этим, СНБО предложил Президенту обратиться от имени
Украины к этим международным организациям с просьбой направить в
Украину миротворцев.
В решении СНБО отмечается, что обращение к ООН и Евросоюзу о
введении в Украинумиротворческой миссии «вызвано необходимостью
создания условий для скорейшего восстановления правопорядка,
обеспечения конституционных прав и свобод граждан, а также прав и
законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения
жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, и
восстановления нормальной жизнедеятельности в населенных пунктах
оккупированного Донбасса».
В своем решении СНБО также руководствовался необходимостью
реализации «мирного плана президента Украины Петра Порошенко» и
эффективной имплементации положений Минского протокола от 5 сентября
2014 г., Минского меморандума от 19 сентября 2014 г. и Минского
«Комплекса мер» от 12 февраля 2015 г.
СНБО также предложил Кабинету Министров безотлагательно внести
предложения по законодательному регулированию вопросов проведения
миротворческой операции на территории Украины.
2 марта решение СНБО было введено в действие соответствующим
указом Президента.
Также проект постановления об обращении в Совет безопасности ООН и
Совет Европейского Союза о развертывании на территории страны
международной операции по поддержке мира и безопасности был внесен
Президентом в Верховную Раду.
17 марта этот проект был поддержан парламентариями.
«Верховная Рада постановляет: одобрить обращение от имени Украины
в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и Совет
Европейского союза о развертывании на территории Украины
международной операции по поддержанию мира и безопасности», –
говорится в тексте решения Рады. Кроме того, парламент поддержал
предложение Президента допустить на территорию страны иностранные
войска для участия в международных учениях, что, помимо прочего, делает
возможным проведение украинско-американских и украинско-польских
военных учений уже в 2015 г.
Поддержка украинским парламентом президентской инициативы
сделала возможным направление в Совет безопасности ООН и Совет
Европейского Союза официального обращения по этому поводу.
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Напомним, что в феврале Украиной в ООН и Совет ЕС было направлено
предварительное обращение по вопросу направления в страну миротворцев,
о чем сообщал министр иностранных дел Украины П. Климкин.
Тогда же представительство Украины при ООН в Нью-Йорке начало
консультации по реализации решения СНБО.
Как сообщил тогда постоянный представитель Украины в ООН
Ю. Сергеев, украинская сторона имеет «несколько аргументов в пользу того,
что мы сможем продвигаться с этой инициативой в ООН». Ю. Сергеев
заявил, что в целом в ООН понимают позицию, объявленную СНБОУ. «Все
понимают позицию, которая была провозглашена СНБОУ. Все понимают,
что Минские договоренности оказались под угрозой в связи с
невыполнением и российской стороной, и подписантами из Луганска и
Донецка. И поэтому, чтобы спасти весь минский процесс и помочь
имплементировать эти договоренности, нужны сторонние усилия. Такими
усилиями, и с нами согласны, могут быть международные миротворческие
коллективные силы», – заявил он. Ю. Сергеев отметил, что решение России
противодействовать данной инициативе будет неблагоприятным для нее.
«Это сигнал Москве – остановиться, опомниться и вернуться к тому, о
чем договаривались. Россия теряет к себе доверие. Здесь, в ООН, все
понимают, что подпись России под документом стоит столько же, сколько
бумага, на которой она ставится. Мы понимаем, что может быть блокировка.
Но есть другие тактические шаги, как обойти право вето. Я не буду о них
говорить, но они есть», – сказал Ю. Сергеев, уточнив, что Россия может быть
признана стороной конфликта.
19 марта представительство Украины при ЕС сообщило об официальном
обращении в Совет Европейского Союза с
просьбой рассмотреть
возможность развертывания международной операции по поддержанию мира
и стабильности.
«Представительство Украины при ЕС официально передало руководству
евроинституций соответствующее обращение в Совет Европейского Союза с
просьбой должным образом рассмотреть этот вопрос и начать консультации
о начале операции ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны», –
отмечается в сообщении.
Как отметил представитель Украины при ЕС К. Елисеев, комментируя
эту инициативу, операция под руководством ЕС позволит способствовать
восстановлению мира и стабильности на востоке Украины путем создания
надлежащих
условий
для
успешной
имплементации
Минских
договоренностей и поддержки деятельности специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ.
Впрочем, некоторые обозреватели указывают на сдержанную позицию
многих европейских чиновников и политиков по вопросу введения
миротворцев в Украину.
Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности Ф. Могерини считает, что первоочередная задача сегодня –
имплементация достигнутых в Минске соглашений. Они предусматривают,
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что контролировать ситуацию в Украине должна ОБСЕ.
Председатель
представительства
Европейской
комиссии
в
Украине Я.Томбинский отмечает отсутствие четкой позиции Евросоюза
и ООН по этому поводу. «По вопросу введения миротворцев в Украину еще
нет четкой позиции в ЕС и ООН. Соответствующего решения не будет ни
завтра, ни послезавтра. Не нужно тешить себя иллюзиями относительно
быстрого решения, это долгосрочная перспектива», – подчеркивает он.
Комментируя заявление украинского президента о возможности отправки на
Восток полицейской миссии ЕС, Я. Томбинский заявил, что «такое решение
должен принимать ЕС, а не ООН. Но что там будут делать полицейские? Там
идут реальные боевые действия. В этом случае там нужны именно
миротворцы ООН».
Идею отправки полицейских миротворцев на Восток Украины отвергает
также еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства
и расширения Й. Хан.
Пока не рассматривает вопрос отправки своих военнослужащих в
Украину также Польша, хотя полностью и не исключает такой возможности
в будущем.
Президент Польши Б. Коморовский заявил, что Варшава поддерживает
идею миротворческой миссии ООН в Украине. Однако, «сложно
представить, что было бы согласие всех стран-членов ЕС для организации
миссии такого типа, когда там ведутся военные действия. Поэтому,
безусловно, задачей номер один является реализация перемирия. Хотя бы
даже ограниченного, но все-таки перемирия», – отмечает Б. Коморовский.
По заявлению главы польского МИДа Г. Схетыны, организация
миротворческой миссии ЕС в Украине пока вряд ли возможна. Он
подчеркивает, что условиями для отправки любой миротворческой миссии в
Украину являются «фактическое окончание военного конфликта и мирные
переговоры». «Должны перестать погибать люди, должна быть фактическая
демаркационная линия, нужно вывести тяжелую военную технику – тогда
можно говорить о миротворческой миссии», – заявляет глава польского
внешнеполитического ведомства. Решение о миротворцах должно
складываться из двух частей: «первая – это полное перемирие в Украине,
вторая – решение Совета Безопасности ООН относительно отправки туда
миротворческих сил», – считает министр.
О том, что предложение украинской стороны о миротворческой миссии
в Донбассе будет рассмотрено Германией, недавно заявлял глава
внешнеполитического ведомства страны Ф. Штайнмайер, однако, по
сообщениям СМИ, представители фракций Бундестага скептически
отнеслись к возможности отправки миротворцев в Украину.
«Европейский или международный миротворческий контингент имел бы
смысл лишь в том случае, если с ним согласились бы обе стороны конфликта.
Однако я этого на данный момент не вижу», – заявил внешнеполитический
представитель фракции Социал-демократической партии в Бундестаге
Н. Аннен. Похожую позицию занял уполномоченный немецкого
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правительства по вопросам сотрудничества с Россией Г. Эрлер, также член
СДПГ. «Такую миссию воплотить трудно, ведь для этого нужно согласие
России», – отметил он. Как подчеркивает Г. Эрлер, миссию под эгидой ЕС,
которую считает оптимальным вариантом украинский Президент, не
воспримет Россия, которая считает ЕС «заинтересованной стороной».
Нереалистичной считает отправку миротворцев и представитель другой
проправительственной фракции в немецком парламенте, христианский
демократ Ф. Юнг. Он заявил, что «на данный момент о соблюдении минских
соглашений должна позаботиться Россия», которая должна использовать
свое влияние на сепаратистов на Востоке Украины и прекратить поставлять
им вооружение. Представитель фракции «зеленых» в Бундестаге О. Нурипур
также не верит в возможность отправки миротворцев в Украину. По его
мнению, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ является единственной
миссией, которая может наблюдать за соблюдением режима прекращения
огня. «Это единственная на данный момент организация, которая включает
Россию, не давая Москве одновременно диктовать правила своей работы», –
отмечает он.
В то же время некоторые немецкие политики положительно
воспринимают идею украинской власти. Так, председатель комитета
Бундестага по международным делам Н. Реттген считает предложение о
размещении международных миротворческих сил «интересным». По его
мнению, это означает выведение конфликта на международный уровень,
который должен обеспечить новый уровень сотрудничества.
Поддерживает Украину в вопросе введения миротворческой миссии под
мандатом ООН также Швеция. Об этом заявил П. Порошенко после встречи
с главой правительства Швеции С. Левеном, который находился с визитом в
Украине.
О необходимости усиления миссии ОБСЕ и активизации процесса
привлечения миротворческой миссии для урегулирования ситуации на
Донбассе заявил также президент Франции Ф. Олланд.
В целом, представители ЕС первоочередной задачей видят выполнение
условий минских договоренностей, а не рассмотрение возможности введения
в Украину миротворческого контингента. Такую же позицию занимает и
российская сторона. «Минские соглашения предусматривают роль ОБСЕ. Об
ООН или Европейском союзе в них ничего нет», – заявляет полномочный
представитель РФ в ООН В. Чуркин, подчеркивая, что заявления
о приглашении на Восток Украины миротворцев ставят под сомнение
намерение властей Украины выполнять эти соглашения.
«Достигнуты минские договоренности 12 февраля. Согласно этим
договоренностям в Донецкой и Луганской республиках будут создаваться
свои милиции. Наблюдение за районом разъединения будет проводить ОБСЕ.
Если тут же выдвигаются какие-то другие схемы, то возникает вопрос о том,
собираются выполнять минские договоренности или нет», – отмечает
постпред РФ при ООН.
По заявлению министра иностранных дел России С. Лаврова, идея о
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вводе миротворцев ООН для урегулирования конфликта в Донбассе
«вбрасывается» Украиной якобы для затягивания реализации минских
соглашений от 12 февраля. «Когда после достижения такой тяжелой, но
комплексной договоренности, которая была подписана всеми, вбрасываются
новые идеи, невольно возникают вопросы о том, насколько искренне были
те, кто такие инициативы выдвигает», – отмечает С. Лавров, подчеркивая,
что в минских соглашениях не упоминается «какая-либо иная форма
международного присутствия, кроме миссии ОБСЕ».
Председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ
А. Пушков заявляет, что без одобрения России отправка миротворцев в
Украину невозможна. «Киев не сможет навязать ООН отправку миротворцев
в Украину в обход России. Такие решения принимает СБ ООН. Без нашего
согласия это невозможно», – считает он.
В том, что необходимости в миротворческих силах на Донбассе нет,
уверены и представители самопровозглашенных республик.
«Что касается миротворцев, то здесь ситуация однозначна в каком
плане. Мы способны сами обеспечить безопасность своих территорий, мы
способны сами отвести войска. И нам для этого в качестве посредника
достаточно ОБСЕ, которая просто посмотрит, как мы это делаем», – считает
представитель так называемой «Луганской народной республики» на
минских переговорах, зампред народного совета «ЛНР» В. Дейнего.
«Миротворцы работают в той зоне, где обе стороны обратились с тем, чтобы
пригласить посредников, если они сами не смогли справиться с ситуацией. Я
думаю, у нас ситуация сейчас абсолютно под контролем. Какие-то
шероховатости сейчас еще остаются. Но все это сглаживается. И в результате
мы справимся с этой проблемой», – считает В. Дейнего. «Это позиция и
наша, и Донецка», – подчеркивает также он.
«Нам не нужны никакие дополнительные рычаги, которые будут какимто образом способствовать установлению мира, – заявляет он. – До тех пор,
пока мы сами этот мир не установим, никакие миротворцы не помогут».
«Если есть необходимость в миротворцах, сначала надо установить мир, а
потом, может быть, буферную зону», – говорит также В. Дейнего.
В свою очередь официальный представитель самопровозглашенной
«ДНР» на переговорах Контактной группы Д. Пушилин заявляет, что
решение о возможном установлении буферной зоны должно приниматься
«по согласованию с представителями Республик».
Критически относятся к идее введения в Украину миротворческой
миссии и многие украинские политики, причем как из провластного лагеря,
так и представители оппозиции.
В частности, народный депутат от фракции ВО «Свобода» Ю. Левченко
заявил, что не верит в перспективу привлечения миротворцев ООН на
Донбасс.
«Перспектива, что будут введены миротворцы, на самом деле нулевая,
потому что для того, чтобы были введены миротворцы, нужно решение
Совбеза ООН. Если решением Совбеза будет определено, что в состав
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миссии не войдут россияне, Россия ветирует его. То есть оно невозможно», –
считает
Ю. Левченко.
Нецелесообразным обращение украинского Президента о введении
миротворцев на Донбасс считает член фракции «Оппозиционный блок»
Н. Шуфрич. В своем заявлении депутат напоминает, что ранее его партия
предлагала парламенту обратиться в ООН для введения миротворцев в
Украину, однако эта инициатива была подвергнута «уничижительной
критике со стороны власти и коалиции в парламенте». Вместе с тем, по его
мнению, еще в конце января инициатива блока «была логична», потому что
на тот момент минское перемирие не действовало и из-за обострения
конфликта значительно увеличилось количество жертв. Сегодня же, «когда в
Минске принята реальная карта выхода из кризиса, когда минские
соглашения, наконец, прояснили статус Донбасса в составе Украины»,
решение Президента и СНБО о миротворцах выглядит нелогичным. В связи с
этим Н. Шуфрич предлагает взять инициативу урегулирования конфликта на
Донбассе парламенту. «Мы должны помочь исполнительной власти
урегулировать этот конфликт. Не только потому, что у нас сейчас
парламентско-президентская республика, а в первую очередь потому, что
коллективные решения в этой ситуации будут боле взвешенные и
ответственные чем решения одного человека», – отмечает депутат.
Отечественные журналисты и эксперты по-разному относятся к
инициативе по введению на Донбасс миротворцев.
Политолог Т. Березовец напоминает, что и ранее высказывал сомнение,
что привлечение миротворческого контингента способно разрешить
ситуацию в краткосрочной перспективе. Главная проблема этой инициативы,
по его мнению, заключается в том, что она означает неспособность
государства обеспечить государственный суверенитет на своей территории.
Важно также, кто выдает мандат на пребывание миротворцев. Политолог
напоминает, что устав ООН предусматривает развертывание операций по
поддержанию мира на основе мандатов Совета Безопасности ООН. «Выдаст
ли такой мандат постоянный член СБ Российская Федерация? Ответ на этот
вопрос дал т. н. «председатель Народного совета ДНР» А. Пургин. «Если нам
и нужны миротворцы, то это миротворцы РФ. Но сейчас ОБСЕ выполняет
контрольные функции. Это преждевременная мера», – отмечает он. «Поэтому
вето России на решение СБ ООН весьма прогнозируемо», – считает
Т. Березовец.
Кроме ООН, миротворческий мандат может выдать ОБСЕ. Но здесь, по
мнению эксперта, «может возникнуть множество вопросов в свете
эффективности работы существующей мониторинговой миссии ОБСЕ».
Поэтому единственным реалистичным вариантом для Украины, эксперт
называет полицейскую миссию Евросоюза. Но вопрос, согласиться ли на
такой шаг ЕС, пока остается открытым.
Журналист издания «Український тиждень» Д. Казанский подчеркивает,
что решение украинской власти правильное, но запоздалое: «Принимать его
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нужно было давно, вместо второго бесполезного Минска». «Если РФ теперь
будет блокировать введение миротворческого контингента на Донбасс, это
уже будет выглядеть откровенной апологией агрессии и даст в руки Украины
дополнительные козыри», – считает журналист.
Главный редактор интернет-издания «Цензор.net» Ю. Бутусов
напоминает, что ввод миротворческих войск в Югославию снизил
эскалацию, но не привел к окончанию войны. «Гарнизоны миротворцев
могут оборонять себя, могут ловить бандитов, могут сопровождать конвои.
Но они не будут держать сотни километров фронта, и они не будут вести за
нас войну. Россия будет продолжать поддержку войны против нас, она будет
сохранять очаг напряженности. Потому что это единственное средство для
Путина заставить нас признать оккупацию нашей земли в Крыму и на
Донбассе, и снять с себя санкции», – заявляет он.
«Совершенно очевидно: в СБ ООН склоки начнутся уже на стадии
принятия резолюции о создании миротворческой миссии», – прогнозирует
эксперт Центра военно-политических исследований Д. Тымчук. Россия,
которая может заблокировать любое решение Совбеза ООН, будет
настаивать на введении своих «миротворцев». Таким образом, для Украины
желательна именно миссия Евросоюза без участия представителей РФ, –
считает эксперт. «Плюс от подобного решения – надежда на «фиксацию»
линии соприкосновения сторон и прекращение огня… Минус от возможной
миротворческой миссии – гарантированное «замораживание» конфликта», –
заключает он.
Политолог Ю. Палийчук считает миротворцев реальной силой,
способной прекратить огонь на Востоке, тем более, что, по его мнению, все
дипломатические
инструменты,
кроме
введения
миротворческого
контингента, себя исчерпали. «Но здесь есть проблема. Россия будет
настаивать на том, что миротворцы должны быть их. Понятно, что мы на это
не согласимся, потому что это скрытая оккупация. Мы будем требовать,
чтобы это были миротворцы из стран Запада. На что в ответ уже не
согласится Москва. Если это будут страны-участники НАТО. И получается
такой тупик. Привлечение нейтральных государств выглядит довольно
проблематичным, так как вариантов очень мало», – отмечает политолог.
«Можно было бы искать такой вот гибридный вариант, когда у нас может
быть миротворческий контингент Беларуси, Казахстана и, условно говоря,
Испании и Бельгии. Для нас это была бы идеальная конструкция, если бы
такой вариант был возможен. Если такие миротворческие силы зайдут на
линию разграничения, тогда действительно появится шанс на то, что боевые
действия прекратятся. И дальше уже можно будет говорить о политическом и
дипломатическом урегулировании», – заключает Ю. Палийчук.
Как заявляет содиректор программ внешней политики и международной
безопасности Центра Разумкова А. Мельник, чтобы ввести на Восток
международные миротворческие силы, необходимо прекращение огня и
согласие сторон. И только тогда в зону конфликта вводится миротворческий
контингент, цель которого – демилитаризация и налаживание мирной жизни.
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«Да, это мог бы быть первый шаг к прекращению войны – контроль над тем
участком границы, которая не контролируется со стороны Украины. Но
учитывая то, что несколько месяцев отклонялось даже предложение
относительно расширения полномочий специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ на наблюдение по всей территории украино-российской границы как
раз со стороны России, вероятность проведения подобной операции, даже
если она будет инициирована ОБСЕ или Евросоюзом, крайне мала», –
говорит эксперт, подчеркивая, что
даже введение международных
миротворческих сил – не панацея от войны.
Таким образом, перспективы реализации инициативы украинской власти
пока не вполне определенны и будут зависеть от множества факторов, в
частности хода выполнения минских соглашений и итогов рассмотрения
обращения Украины международными инстанциями. В связи с тем, что
возможные варианты привлечения миротворцев к урегулированию ситуации
на Востоке либо недостаточно выгодны Украине, либо практически
нереализуемы, решение Президента и СНБО, помимо прочего,
представляется некоторым обозревателям своеобразным инструментом
влияния на западных партнеров Украины с целью получения согласия на
поставки современного вооружения в страну. Поддержит ли Евросоюз план
миротворческой миссии в Украине и как это отразится на дальнейшем
развитии конфликта, может стать ясно уже в ближайшем будущем.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Делегація Верховної Ради України бере участь у засіданні Комітету
ПАЧЕС з питань культури, освіти і соціальних питань.
1–2 квітня 2015 р. делегація Верховної Ради під головуванням керівника
постійної делегації ВР України в Парламентській асамблеї Організації
Чорноморського економічного співробітництва Л. Денісової бере участь у
44 засіданні Комітету ПАЧЕС з питань культури, освіти і соціальних питань
(м. Орду, Турецька Республіка).
Під час засідання розглядатиметься питання щодо затвердження
протоколу 43 засідання комітету, яке відбулося у Єревані 16 вересня 2014 р.
Учасники засідання обговорять доповідь і рекомендації на тему: «Роль
спорту у сприянні зростанню, зайнятості та соціальній згуртованості в регіоні
ЧЕС».
Під час засідання також буде обрано двох заступників голови Комітету
ПАЧЕС з питань культури, освіти і соціальних питань (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
Члени постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській
асамблеї ОБСЄ взяли участь у семінарі «Від конфлікту до компромісу –
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досвід франко-німецького прикордонного регіону» за підтримки
бундестагу та Міністерства закордонних справ Німеччини. Семінар
відбувався 28–29 березня у м. Лансвайлер (Німеччина).
Відповідно до програми заходу, семінар відбувся в контексті
започаткованого в минулому році Віденського процесу з метою надання
можливості для подальшого діалогу між парламентарями – членами
Парламентської асамблеї ОБСЄ Росії, України та інших зацікавлених країн.
Під час заходу було розглянуто відповідний досвід країн-сусідів, зокрема
франко-німецький досвід, відбулося обговорення щодо можливих уроків, які
можна засвоїти з історичного досвіду регіону Ельзас-Лотарингія-РейнландПфальц-Саарланд.
Порядок денний заходу включав розгляд таких питань, як сучасний стан
відносин: Німеччина – Франція, Німеччина – Росія, Німеччина – Україна,
Росія – Україна, сфери практичного транскордонного співробітництва,
тимчасовий перетин кордону громадянами однієї країни, які працюють у
прикордонній ділянці сусідньої країни, транскордонні перерахування коштів,
можливості для спрощення діалогу, спільна парламентська діяльність.
Семінар сприяв одній з небагатьох безпосередніх зустрічей між
українськими й російськими парламентарями з часу розгляду
Парламентською асамблеєю питання кризи навколо України.
Почесний президент Парламентської асамблеї ОБСЄ та голова
парламенту Чорногорії підкреслив, що «у будь-якому конфлікті обидві
сторони будуть переможені». «У конфлікті навколо України це особлива
трагедія, на відміну від історичного німецько-французького конфлікту, –
народи України та Росії жили мирно пліч-о-пліч», – додав він. Під час
виступу парламентарій зазначив, що він не бачить іншої альтернативи, ніж
проведення переговорів.
Експерти з історії зазначили, що німецько-французький приклад
демонструє сильне бажання громадян, які постраждали від конфліктів,
зберегти свою культурну самобутність, свої економічні засоби до існування і
особисті свободи і розгляд конфліктів, у першу чергу за допомогою
військової стратегії, завжди призводить до кризи й навіть катастрофи.
Віце-президенти ПА ОБСЄ Д. Барнетт (Німеччина) та А. Нері (Франція)
зазначили: «Ми повинні зосередитися не тільки на історії конфлікту, а,
швидше, на можливості примирення і співпраці в інтересах всіх
постраждалих людей».
Учасники заходу, враховуючи представників української та російської
делегацій у ПА ОБСЄ, схвалили можливість обміну думками з питань,
життєво важливих для людей, які постраждали від кризи на території
України, і домовилися продовжувати переговори на підтримку повної
відповідності мінськими угодам та сприяти розв’язанню кризи навколо
України.
Усі учасники семінару наполягали на тому, що місцеві вибори в східній
частині України, як це передбачено в мінських угодах, мають бути проведені
відповідно до зобов’язань ОБСЄ та контролюватися спостерігачами за
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виборами від Парламентської асамблеї, також обговорили необхідність
продовження місії СММ уздовж російсько-українського кордону для того,
щоб отримати якомога більше об’єктивної інформації з цього регіону
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 1.04).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій у
вівторок зустрівся з головою Комісії із зовнішньої політики палати
депутатів парламенту Румунії Л. Борбелі.
Під час зустрічі А. Парубій висловив вдячність румунським колегам за
підтримку України в нелегкий для неї час. «Ми з великою шаною і вдячністю
ставимося до друзів, які підставляють нам плече у складний час», – сказав
він. Голова Комісії із зовнішньої політики палати депутатів парламенту
Румунії заявив, що Румунія виступає за збереження територіальної цілісності
та суверенітету України. Він висловив сподівання, що мінські угоди будуть
імплементовані, і зауважив, що «нікому не потрібна напруження». Л. Борбелі
також висловив готовність його країни надати Україні підтримку в питанні
мирного повернення території Криму.
Л. Борбелі нагадав, що очолювана ним делегація отримала
підтвердження щодо підписання міжурядової угоди про малий прикордонний
рух. У вою чергу А. Парубій висловив упевненість, що угода про малий
прикордонний рух між Україною та Румунією буде ратифікована у
Верховній Раді вже найближчим часом.
Сторони наголосили на необхідності інтенсифікації двосторонніх
відносин, на розвитку їхньої парламентської складової. При цьому перший
заступник Голови Верховної Ради наголосив, що керівництво Верховної Ради
робить усе для поглиблення співпраці між Україною та Румунією, зокрема на
рівні парламентів (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко та голова
Комітету з питань європейської інтеграції І. Геращенко провели зустріч
з румунською парламентською делегацією.
До складу румунської парламентської делегації увійшли голова Комісії
із зовнішньої політики палати депутатів парламенту Румунії Л. Борбелі,
голова Комісії з європейських справ А. Биршал, член Комісії з питань
оборони, правопорядку та національної безпеки М. Каліменте, Надзвичайний
і Повноважний Посол Румунії в Україні К. Іонеску.
З української сторони в зустрічі взяли участь секретар Комітету з питань
національної безпеки і оборони І. Вінник і члени Комітету у закордонних
справах Б. Тарасюк, В. Вовк, В. Ар’єв.
Під час зустрічі Г. Гопко висловила вдячність за допомогу Україні та
висловила сподівання, що парламентські контакти в подальшому
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сприятимуть розвитку двостороннього співробітництва.
У свою чергу, з румунської сторони було висловлено зацікавленість у
плідній співпраці між парламентами, оскільки протягом багатьох років не
було налагодженого діалогу між державами на достатньому рівні.
На зустрічі були обговорені питання ситуації на Сході України,
Кримського півострова, допомоги Україні в різних сферах. Зосереджувалася
увага на питаннях придністровського конфлікту, прав національних меншин.
Сторони акцентували увагу на необхідності подальшого розвитку
двосторонньої співпраці українських і румунських парламентарів з метою
розвитку співробітництва в багатьох галузях. Зокрема, І. Геращенко
зосередила увагу на питаннях щодо посилення санкцій задля запобігання
нових актів агресії Російської Федерації; посилення української армії шляхом
надання зброї, військової техніки, медичної допомоги; сприяння румунської
сторони у встановленні безвізового режиму між Україною та ЄС. Також
голова Комітету з питань європейської інтеграції висловила вдячність за
сприяння студентам зі Сходу України в отриманні освіти в румунських
навчальних закладах.
З української сторони було висловлено побажання про можливість
допомоги Україні в боротьбі з інформаційною війною, яку проводить
Російська Федерація проти Української держави.
Г. Гопко наголосила на важливості подальшої розбудови
міжпарламентських відносин, необхідності залучення до спільної роботи
членів інших комітетів і висловила сподівання на майбутню плідну
співпрацю між двома країнами (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Член делегації Верховної Ради України Л. Денісова взяла участь у
засіданні Асамблеї Міжпарламентського союзу. Засідання відбулося
30 березня 2015 р. у м. Ханой (Соціалістична Республіка В’єтнам).
«Україна залишається об’єктом воєнної агресії з боку Російської
Федерації, яку вона здійснює, серед іншого й через підтримку та
забезпечення масштабних терористичних атак», – наголосила народний
депутат, член делегації Верховної Ради України Л. Денісова у своєму виступі
під час засідання Асамблеї Міжпарламентського союзу на тему: «Роль
парламентів у протидії зростаючій загрозі тероризму». «Верховна Рада
України закликає визнати Російську Федерацію державою-агресором, що
всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим
ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані ДНР і ЛНР
визнати терористичними організаціями», – підкреслила Л. Денісова. Крім
того, український парламентарій закликала посилити тиск на Російську
Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових санкцій, щоб
примусити російське керівництво виконати в повному обсязі всі пункти
мінських домовленостей. «Необхідно обмежити повноваження російської
делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи доти, доки Російська
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Федерація не припинить ігнорувати вимоги міжнародної демократичної
спільноти», – зазначила Л. Денісова у виступі. Народний депутат закликала
надавати Україні необхідну військову допомогу з метою посилення її
оборонних можливостей, гуманітарну допомогу для постраждалого мирного
населення та внутрішньо переміщених осіб і сприяти відновленню критично
важливої інфраструктури на Донбасі (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря взяв участь у Міжнародній
конференції «Права людини в Криму: звітуємо, реагуємо, поновлюємо».
За словами Г. Немирі, для захисту прав людини в Криму потрібне
застосування таких механізмів: активне залучення міжнародних організацій
до незалежного моніторингу прав людини в Криму; створення спільних з
міжнародними організаціями місій для виявлення конкретних фактів
порушення прав людини; державне сприяння діяльності в Україні
громадських організацій, які здійснюють захист прав людини в Криму;
активне застосування міжнародно-правових механізмів захисту прав людини,
національних меншин і корінних народів у Криму; фіксування всіх випадків
порушень прав людини та висунення вимог до Росії щодо їх усунення.
Крім того, він повідомив, що в лютому комітет направив уряду
рекомендації комітетських слухань на тему: «Стан дотримання прав
внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на
тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій
українською владою в зоні проведення антитерористичної операції». Але
поки що не можна констатувати ефективного врахування цих рекомендацій,
зазначив Г. Немиря.
У свою чергу уповноважений Верховної Ради України з прав людини
В. Лутковська заявила, що ситуація з правами людини в Криму є
катастрофічною, а всі зусилля щодо створення міжнародних місій для
спостереження за дотриманням прав людини ігноруються Росією.
Координатор системи ООН в Україні та постійний представник
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні
Н. Вокер ще раз запевнив, що ООН підтримує територіальну цілісність
України й засуджує анексію Криму Росією, як це було висловлено в
Резолюції ООН у березні минулого року. «На жаль, сьогодні ми
спостерігаємо дуже серйозні тенденції щодо порушення прав людини в
Криму», – зазначив він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту направити на
доопрацювання законопроект про внесення змін до Закону України «Про
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місцеве самоврядування в Україні» (щодо уточнення порядку здійснення
окремих повноважень).
Під час розгляду законопроекту (реєстр. № 1473) членів комітету було
поінформовано, що Комітет з питань запобігання та протидії корупції вказав,
що в проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта
відповідає вимогам актикорупційного законодавства; Комітет з питань
правової політики та правосуддя зазначив, що цей законопроект не
суперечить положенням Конституції України. Фахівці Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
висловили зауваження щодо доповнення повноважень сільського, селищного,
міського голови та запропонували за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти законопроект за основу. Представники Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація малих міст України» вказали, що законопроект
повністю відповідає потребам малих міст.
Водночас народні депутати взяли до уваги висновки Інституту
законодавства Верховної Ради України та Науково-дослідного інституту
державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії
правових наук України, відповідно до яких експерти погоджуються з
необхідністю вдосконалення Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та зазначають, що розширення виключної компетенції сільських,
селищних, міських рад посилить правові, організаційні та матеріальнофінансові гарантії місцевого самоврядування, сприятиме вдосконаленню
механізму реалізації принципу поєднання місцевих і державних інтересів.
Проте члени комітету погодилися також із зауваженнями, зокрема, щодо
доповнення ч. 4 ст. 42 Закону, яка, на думку фахівців, наділяє сільського,
селищного, міського голову повноваженнями, які можуть призвести до
корупційних наслідків. Крім того, науковці вважають, що пропозиції до
ст. 76 Закону обмежують повноваження органів виконавчої влади у сфері
взаємодії з органами місцевого самоврядування (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Комітет з питань податкової та митної політики провів круглий
стіл щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (PPO).
Учасники заходу обговорили законопроекти про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо застосування
реєстраторів розрахункових операцій) за реєстр. № 1718 і про внесення змін
до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (щодо державних
гарантій суб’єктам господарювання в застосуванні ними реєстраторів) за
реєстр. № 1088.
Голова комітету Р. Насіров зазначив, що круглий стіл проводиться з
метою перед розглядом законопроектів комітетом заслухати всі зацікавлені
сторони, представників міністерств, підприємницьких структур і
громадських організацій з тим, щоб розглянути «всі “за” і “проти”, причини
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того, що ми хочемо змінити з тим, щоб консолідувати всі напрацювання і
пропозиції для вдосконалення чинного законодавства у цій сфері».
Під час обговорення учасники висловлювали розуміння тих проблем, з
якими зіштовхнувся бізнес при запровадженні РРО. Водночас представник
Міністерства фінансів зазначив, що міністерство не вважає за можливе
виключити норми щодо запровадження РРО для платників другої та третьої
групи в законопроекті (реєстр. № 1718). Він зазначив, що в міністерстві
готові дискутувати щодо терміну запровадження цих апаратів, але не можуть
підтримати пропозицію щодо звільнення платників єдиного податку другої
та третьої (фізичні особи-підприємці) груп від обов’язкового застосування у
своїй діяльності РРО. «Розуміємо складний стан і у платників, і у держави,
важко знайти кошти на їх придбання, але позиція Мінфіну полягає у тому,
що РРО треба запроваджувати», – зазначив представник Міністерства
фінансів.
Представник Державної фіскальної служби, говорячи про пропозиції до
законопроекту (реєстр. № 1088), повідомив, що ДФС частково погоджується
з необхідністю вносити зміни щодо спрощення процедури сервісного
обслуговування.
Під час обговорення також зазначалося, що сьогодні 220 тис. платників
податків користуються РРО. З прийняттям закону їхня кількість зросте,
зокрема в другій групі 50 тис. суб’єктів підпадатиме під дію цього Закону, а в
третій групі – 250 тис.
Учасники круглого столу також зазначали, що основним завданням
законопроекту за реєстр. № 1718 є зосередження дій платників податків у
єдиних конкурентних умовах. Тому що сьогодні одні й ті ж самі суб’єкти
виконують одну й ту ж саму функцію, але перебувають у різних умовах. «І
якщо бізнес категорично проти запровадження касових апаратів, то потрібно
визначити причини цього», – наголошувалося під час дискусії.
Однією з проблем цього, зокрема, називалася та, що бізнес не хоче, щоб
його часто перевіряла податкова – тому найбільше запитань до податкової,
яка дуже багато перевірятиме, виписуватиме штрафи.
Представник Державної фіскальної служби повідомив, що ДФС готова
розглядати питання щодо зменшення відповідальності та штрафних санкцій,
якщо в цьому питання. Водночас він нагадав, що законодавець відтермінував
на півтора року обмеження щодо проведення перевірок платників єдиного
податку, які в І півріччі 2015 р. почнуть застосовувати РРО (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів зустріч з делегацією провідних
експертів Європейської ради із закордонних відносин (ECFR).
Глава держави поінформував про ситуацію на Донбасі. Президент
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підкреслив, що за останні місяці Україна змогла відновити Збройні сили, які
були зруйновані колишньою владою, а також створити потужний
волонтерський рух, який істотно допомагає в якісному забезпеченні
військових.
П. Порошенко підкреслив, що Україна неухильно дотримується
мінських домовленостей. Водночас інша сторона не виконує своїх
зобов’язань. «Нам потрібна єдність та солідарність країн ЄС. Звичайно, ми
потребуємо економічної, військової, політичної підтримки, однак головне –
єдиний чіткий голос Європейського Союзу», – наголосив Президент. Глава
держави нагадав, що українці платять високу ціну за цінності свободи та
незалежності й за бажання жити в європейській демократичній країні.
П. Порошенко закликав підтримати ініціативу введення міжнародної
миротворчої місії на Донбасі. При цьому, за словами Президента, миротворча
операція не буде альтернативою місії ОБСЄ, яка має здійснювати моніторинг
та верифікацію на всій окупованій території.
Екс-міністр закордонних справ Швеції К. Більдт наголосив, що
завданням української влади є збереження єдності в Україні – коаліції, яка
була створена після виборів і направлена на проведення реформ. Він
підкреслив, що реформування країни – важкий процес, однак украй
необхідний для України (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з делегацією
колишніх лідерів держав, які входять до ради Міжнародного центру
Нізамі.
У зустрічі взяли участь екс-президент Румунії (1996–2000 рр.)
Е. Константінеску, екс-президент Республіки Молдова (1997–2000 рр.)
П. Лучинський, екс-президент Латвії (2007–2011 рр.) В. Затлерз, експрезидент України (1991–1994 рр.) Л. Кравчук, екс-президент України (2005–
2010 рр.) В. Ющенко, радник ООН з питань посередництва у розв’язанні
конфліктів А. Герберг, виконавчий секретар Міжнародного центру Нізамі
Р. Мурадов.
Глава держави подякував президентам за їхній візит до України та
наголосив на важливості для всього світу солідарності та єдності з Україною
в її боротьбі з агресором.
Президент також зазначив, що «Україна робить усе можливе, щоб
досягти миру, і веде боротьбу за свободу і демократію цілої Європи, беручи
на себе левову частку удару агресора». «Якщо ми хочемо зупинити агресора
– нам потрібна підтримка миротворчої місії під егідою ООН», – зауважив
П. Порошенко.
Під час зустрічі відбувся обмін думками та пошук шляхів мирного
врегулювання ситуації на Донбасі із залученням широкого досвіду та
можливостей усіх міжнародних організацій та інституцій.
«Ніхто в Європі не визнає анексію Криму, а конфлікт на Донбасі є
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війною Росії проти України. Я також бачу вихід із ситуації лише через
залучення міжнародної миротворчої місії», – сказав екс-президент Латвії
В. Затлерз. Говорячи про санкції стосовно Росії, він зауважив: «Напередодні
санкцій наша країна боялася, що вони негативно вплинуть на нашу економіку
також. Але після того, як санкції були введені, наші люди зрозуміли, що нам
потрібен мир в Європі. І ціна цього миру – санкції», – сказав екс-президент
Латвії.
Президенти також дійшли згоди щодо того, що санкції проти країниагресора є першим і справжнім іспитом на відданість цінностям свободи та
демократії і що вони (санкції) в умовах відсутності прогресу в деескалації
конфлікту на Сході України та звільненні Криму мають бути продовжені та
посилені.
На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ України
П. Клімкін, заступник глави АПУ В. Чалий, уповноважений Президента
України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській
областях, народний депутат України І. Геращенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
1.04).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Президент П. Порошенко подякував за ратифікацію Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС у німецькому бундестазі.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та констатували, що
підтримувані Росією бойовики мають дотримуватися режиму припинення
вогню та виконувати всі пункти мінських домовленостей, включно із
звільненням заручників.
П. Порошенко та А. Меркель висловилися за проведення найближчими
днями зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» для
обговорення актуальних питань щодо подальшого прогресу з виконання
мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії на Донбасі.
Співрозмовники також висловили сподівання, що проведення 2 квітня
засідання тристоронньої контактної групи дасть змогу здійснити подальші
кроки з імплементації мінських домовленостей.
Президент України передав федеральному канцлерові подяку від
солдатів, які після Німеччини продовжують лікування в Чернігівському
військовому госпіталі, а також за надання німецького медичного обладнання
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч зі студентами та
професорсько-викладацьким складом Чернігівського національного
педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.
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Президент наголосив, що «проведення реформ в освітній сфері України
сприятиме підвищенню престижу та якості навчання».
П. Порошенко зауважив, що вважає за доцільне скорочення кількості
вищих навчальних закладів в Україні. Глава держави зауважив, що через
корупційну та непродуману політику попередніх урядів в Україні
невиправдано зросла кількість ВНЗ, яка сягає найвищого в Європі показника
– один заклад на 49 тис. населення. Президент додав, що, наприклад, у
Німеччині та Франції цей показник у 10 разів і в 30 разів відповідно менше.
При цьому він зауважив, що якість освіти в цих країнах значно вища.
Глава держави також зауважив, що реформа в галузі освіти вже була
започаткована з прийняттям Закону України «Про вищу освіту». Водночас
Президент наголосив, що «вища школа має пам’ятати, що вона має автономні
права, які підвищують її відповідальність за якість освіти, яку вона надає».
Президент висловив переконання, що поліпшенню ситуації в галузі
сприятиме процес демократизації освіти: «Без запровадження принципу
демократизації життя в університетах не буде демократизації в суспільстві»,
– зауважив глава держави.
П. Порошенко переконаний, що якісна освіта є запорукою побудови
якісно нової країни. «Це абсолютно чітка інвестиція в майбутнє. Не навчиш,
не виховаєш нове покоління – нічого не буде», – сказав він.
Глава держави також підкреслив важливу роль працівників освіти.
«Ваша робота зараз надзвичайно важлива для того, щоб змінити країну,
реформувати її. Нам потрібні освічені, професійні, позбавлені радянського
мислення кадри», – наголосив він.
Президент упевнений, що теперішні студенти є яскравим прикладом
патріотизму. У цьому контексті він також зазначив, що свідомо були
зроблені пільги для студентів під час проведення мобілізації, щоб вони мали
можливість отримати якісну освіту.
Президент зазначив, що українці завжди демонстрували прагнення бути
європейцями. «Перед нинішнім поколінням українців стоїть надзвичайно
важливе завдання – провести реформи, змінити країну, зробити все для того,
щоб ми відчували себе по-справжньому європейською державою», –
наголосив
П.
Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Під час робочої поїздки до Чернігівської області Президент України
П. Порошенко провів зустріч з керівництвом і депутатським корпусом
Чернігівської обласної державної адміністрації. Під час зустрічі глава
держави представив присутнім нового очільника ОДА В. Куліча.
Вручаючи новому керівнику обласної адміністрації посвідчення,
П. Порошенко зазначив: «Ваше завдання як області, яка безпосередньо межує
з країною-агресором, – у взаємодії з силовими структурами гарантувати
безпеку мешканців прикордонного краю. Це раз. Два – забезпечити
завершення поточної та проведення наступних хвиль мобілізації. І три –
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гідно зустріти тих, хто, відповідно до мого указу, демобілізується і
повертається додому, забезпечити роботою, всіма заслуженими пільгами, які
передбачила держава для своїх захисників», – сказав Президент.
П. Порошенко наголосив, що «влада повинна зробити все від неї
залежне, щоб кожен громадянин відчував, що українська держава – це його
держава, оскільки вона дбає про захист його законних інтересів,
конституційних прав і свобод».
Говорячи про демобілізованих, глава держави зазначив, що «вони будуть
найприскіпливішими контролерами влади. Вони, як ніхто інший, мають на це
повне право й будуть цікавитися: а що ви робили тут, поки вони воювали
там, що ви робите тепер, які ваші плани на завтра», – сказав він.
Говорячи про децентралізацію, Президент повідомив, що підписав указ
про затвердження персонального складу Конституційної комісії, від якого
очікує швидкого опрацювання проекту з децентралізації. Президент висловив
переконання, що ці зміни сприятимуть посиленню місцевої влади.
Президент також наголосив, що у своїх призначеннях він віддає перевагу
місцевим кадрам, які добре знають регіон і добре відомі громадськості.
Представляючи новопризначеного голову Чернігівської ОДА, Президент
зазначив, що він добре знає В. Куліча як знаного фахівця й гарного
управлінця.
При цьому глава держави акцентував увагу на тому, що суспільство має
нові вимоги до влади, яка має відкрито інформувати громадськість про
ситуацію в країні та шляхи подолання проблем. «Наш обов’язок – роз’ясняти
у чому причини проблем, коли і як ми здолаємо труднощі», – зазначив
Президент.
Глава держави також наголосив, що він особисто кожного дня
оперативно інформує громадськість про свої кроки і вимагає подібного
ставлення від регіональної та місцевої влади. Він висловив впевненість, що за
підтримки народу і світової спільноти Україна переможе в боротьбі за
незалежність та територіальну цілісність.
Президент також подякував за роботу С. Журману, який виконував
обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації з вересня
2014 р. (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Президент затвердив зміни до законів щодо спрощення умов ведення
бізнесу.
Президент України підписав Закон №191-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу
(дерегуляція)», який був прийнятий Верховною Радою України 12 лютого
поточного року.
Головною метою цього Закону є дерегуляція господарської діяльності,
приведення законодавства в окремих сферах у відповідність до правового
поля ЄС, що дає можливість Україні підвищити позицію у рейтингу Doing
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Business.
Цим Законом спрощується процедура започаткування та ведення
господарської діяльності, скорочуються дозвільні і погоджувальні
процедури, зменшується вплив державних органів на діяльність суб’єктів
господарювання,
підвищується
рівень
захисту
прав
інвесторів,
удосконалюється механізм фінансування діяльності органів Державної
реєстраційної служби.
Закон стосується інтересів центральних та місцевих органів виконавчої
влади, які є органами ліцензування, та може позитивно вплинути на розвиток
регіонів, знизить ризики вчинення корупційних правопорушень, позитивно
вплине на ринок праці, оскільки Закон спрямований на розширення свободи
підприємницької діяльності. Таким чином, буде забезпечено скорочення
функцій та удосконалення процедур адміністративного регулювання
економіки, запроваджено прозорі і єдині правила для всіх суб’єктів
економічної діяльності та умови для підвищення рівня їх захисту (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 2.04).
***
Внутрішній паспорт в Україні замінять на спеціальні картки. Про це
повідомив заступник глави Адміністрації Президента Д. Шимків на брифінгу
за результатами засідання Нацради реформ, передає «Укрінформ».
«Уряд... затвердив картку, що має заміняти внутрішній паспорт», –
заявив Д. Шимків.
Як повідомлялося, закінчити розробку українських паспортів у формі
карток у Державній міграційній службі обіцяли до кінця 2015 р. Однак
початок
використання
залежить
від
фінансування
(Хрещатик
(http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4640/news/1427809783.html). – 2015. –
31.03).
***
У середу, 1 квітня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк у рамках
здійснення робочого візиту до Німеччини зустрівся з федеральним
канцлером А. Меркель.
Глава уряду України повідомив, що під час його зустрічі з А. Меркель
відбулася «дуже змістовна розмова». «Двосторонні стосунки між Україною і
Німеччиною є взірцевими. І ми високо цінуємо персональну позицію
канцлера, в тому числі й під час формування пакету економічної допомоги
для України, і під час Мінського процесу», – сказав він.
А. Яценюк підкреслив, що цілком підтримує канцлера в питанні
Мінського процесу. Ключове завдання, за його словами, – це реалізація
реального припинення вогню: «Кількість обстрілів зменшилася, але з початку
припинення вогню з боку України, на жаль, з боку Росії такого припинення
не відбулося, і ми втратили 75 українських військовослужбовців, близько
400 поранені».
«Ми вважаємо, що Мінські домовленості повинні виконуватися. Це на
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даний момент – єдина дорожня карта по деескалації ситуації і мирному
врегулюванню цього конфлікту. Усе зараз залежить від Росії – чи Росія
готова до миру і стабільності в Європі, чи не готова до цього», – наголосив
Прем’єр-міністр України.
Щоб зупинити російську агресію, за його словами, «повинна бути
єдність між всіма країнами-членами Європейського Союзу – і ця єдність
демонструється, – а також між Європейським Союзом і Сполученими
Штатами»: «Єдність в тому, що нікому не дозволено порушувати міжнародне
право і переписувати кордони після Другої світової війни. В тому числі це не
дозволено Росії» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
У рамках візиту до Берліна А. Яценюк виступив у Політологічному
фонді К. Аденауера.
Під час виступу А. Яценюк підкреслив, що за останні 13 місяців перед
Україною «постали неймовірні виклики»: «Український народ під час
Революції гідності змістив диктаторський проросійський режим Президента
Януковича і змінив курс країни. Україна вирішила йти до Європи. І ми
боролися і боремося за справжні європейські цінності». В Україні успішно
пройшли чесні та прозорі президентські вибори, «в Україні є новий
демократичний Президент»: «У нас відбулися парламентські вибори. Є нова
Верховна Рада, нові народні депутати з новим політичним баченням країни.
Ми постали перед неймовірними військовими і безпековими викликами.
Дуже важко воювати з російськими регулярними військами, які озброєні до
зубів, добре оснащені й модернізовані, на які Росія за останні десять років
витратила мільярди доларів».
Україна, за його словами, постала й перед неймовірними економічними,
соціальними і фінансовими проблемами. А. Яценюк нагадав, що діючий і
попередній уряди прийняли три пакети жорсткої економії: «Ми ухвалили
новий бюджет, нам необхідно було звернутися за фінансовою допомогою до
МВФ та наших міжнародних партнерів. Ми пройшли дуже складний зимовий
період. У сховищах не було газу – але нам це вдалося». Основне, що дало
змогу Україні пройти ці виклики, підкреслив глава уряду, – «це міцна єдність
і рішучість українського народу».
Прем’єр-міністр наголосив, що уряд України дуже цінує підтримку
Німеччини і федерального канцлера А. Меркель, партнерів із ЄС та США
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
Україні потрібні військові можливості, щоб зупинити очолюваних
Росією терористів від подальшого наступу, – А. Яценюк.
«Дипломатичні, політичні, фінансові та економічні засоби вирішення
конфлікту на Сході України мають бути підкріплені військовими
потужностями української армії», – заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк, виступаючи у фонді К. Аденауера в Берліні у середу, 1 квітня.
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Глава
уряду України підкреслив, що Мінська угода – єдині
домовленості, які є «на столі».
Водночас, наголосив він, очолювані Росією терористи намагаються
посилити свою армію, «отримати від Росії додаткову летальну зброю, нові
танки, артилерію»: «Ми розуміємо, що вони хочуть купити час».
Саме тому, за словами А. Яценюка, Україна звернулася до західних
партнерів за наданням їй оборонних озброєнь – «не для наступальних
операцій»: «Нам потрібні достатні можливості, щоб зупинити очолюваних
Росією терористів від подальшого наступу».
«Ми усвідомлюємо, що військове вирішення, очевидно, не найкраще.
Ми хочемо вирішити цей конфлікт дипломатичними, політичними,
фінансовими та економічними засобами. Але ці засоби мають бути
підкріплені військовими потужностями української армії», – наголосив
А. Яценюк.
Він підкреслив, що, за даними України, на Сході України зараз
перебувають близько 30 тис. очолюваних Росією терористів і російських
регулярних військ, а також сотні нових російських танків.
«Необхідні узгоджені дії США, ЄС, країн-членів „Великої сімки” та
України – для деескалації ситуації, щоб зупинити Росію та відновити
міжнародний правопорядок в Європі», – підкреслив глава уряду України
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк виступає за введення посади
віце-прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції. Про це він сказав
під час виступу в Політологічному фонді К. Аденауера в рамках робочого
візиту до Берліна в середу, 1 квітня.
«Я навіть пропонував це представникові України при ЄС К. Єлісєєву», –
сказав глава уряду. Водночас він нагадав, що, аби бути призначеним на цей
пост, потрібно отримати підтримку парламенту України. «Очікую, що буде
зустріч із парламентською коаліцією, ми знайдемо правильне рішення, і
правильна людина буде на правильному місці», – підкреслив А. Яценюк.
Він також нагадав, що в Кабінеті Міністрів працює урядовий офіс з
питань європейської інтеграції: «Кожен міністр має заступника,
відповідального за європейську інтеграцію».
Прем’єр-міністр зазначив, що працює очолюваний ним урядовий
Комітет з питань європейської інтеграції.
А. Яценюк також нагадав, що ЄС направив до України «місію
підтримки». Він повідомив, що кілька тижнів тому провів зустріч з понад
200 експертами, які були направлені до України із США, ЄС і ряду інших
країн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
28 квітня в Києві відбудеться міжнародна конференція на підтримку
України. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на прес25

конференції за підсумками зустрічі з федеральним канцлером Німеччини
А. Меркель у Берліні в середу, 1 квітня.
«Ми відзвітуємо про ті складні, але правильні реформи, які проведені в
Україні. Для того, щоб наші міжнародні партнери побачили, що це нова
Україна, нові підходи й ті правила, які поділяє європейський світ, які дадуть
можливість залучити інвестора і показати, що в Україні почали боротися з
корупцією, що в Україні змінилися податкові правила, навели податкову і
фіскальну дисципліну, що Україна крок за кроком рухається до
Європейського Союзу не на словах, а на конкретних справах, в тому числі
через ухвалення і виконання законів», – підкреслив глава уряду України. У
рамках конференції
уряд України, за словами А. Яценюка, планує
«презентувати подальші кроки, які Україна буде здійснювати, в тому числі з
підтримкою міжнародного співтовариства».
«Метою конференції не є зібрати додаткові кошти. Поки що ми діємо в
межах того бюджету, який виділений кредитом Міжнародного валютного
фонду і наших міжнародних партнерів», – зазначив глава уряду України.
А. Яценюк нагадав, що в минулому році Україна підписала річну
програму співпраці з Міжнародним валютним фондом: «Усе, що було
передбачено програмою, – кожен пункт був виконаний».
«Міжнародний валютний фонд підтвердив виконання реформ в Україні.
І це стало запорукою того, що МВФ і наші західні партнери пішли на
чотирирічну програму Extended Fund Facility (механізм розширеного
кредитування – ред.), яка передбачає обсяг ресурсу розміром 17,5 мільярда
доларів від МВФ, 7,5 мільярдів доларів – від наших західних партнерів, і
15 мільярдів доларів, які додатково можна буде отримати від проведення
боргових операцій з боргами України», – наголосив він.
Частина цих коштів, підкреслив глава уряду України, будуть спрямовані
на повернення зовнішніх зобов’язань України, інша частина – на поповнення
золотовалютних резервів: «Жодна копійка з цих коштів не йде на
фінансування соціальних і військових витрат. Це вже зобов’язання
центрального уряду і української влади – збирати податки і платити
зарплати й пенсії та утримувати український військовий сектор».
А. Яценюк підкреслив, що конференція 28 квітня буде першою
конференцією для широкої презентації й залучення додаткової політичної
підтримки: «Усвідомлюємо, що далі нам необхідний додатковий фінансовий
ресурс. І на наступному етапі разом з нашими німецькими друзями ми
проведемо інвестиційну конференцію – восени буде проведена велика
інвестиційна конференція».
Глава уряду України зазначив, що очікує на проведення такої самої
конференції в Сполучених Штатах Америки, адже США – партнер України,
який безпосередньо вносить значний вклад в її підтримку (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
У липні 2015 р. відбудеться великий бізнес-саміт, який має на меті
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залучення інвестицій в Україну: в аграрний та енергетичний сектори, в
заощадження енергетики та інфраструктуру. Про це повідомив Прем’єрміністр України А. Яценюк на прес-конференції за підсумками зустрічі з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель у Берліні в середу, 1 квітня.
Глава уряду України зазначив, що федеральний канцлер Німеччини
А. Меркель підтримала ідею щодо проведення такого бізнес-саміту
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
Уряд Німеччини надасть Україні нецільовий кредит 500 млн євро на
відбудову Сходу України.
Церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядом
України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про нецільовий
фінансовий кредит і Рамкової угоди між урядом України та Кредитною
установою (KfW) про надання індивідуальних кредитів загальним обсягом до
500 млн євро відбулася в Берліні в середу, 1 квітня.
Віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко та
державний секретар федерального міністерства економіки та енергетики
Німеччини М. Махніг підписали відповідні документи під час восьмого
засідання українсько-німецької групи високого рівня з економічного
співробітництва.
Г. Зубко наголосив, що підписання Меморандуму та Рамкової угоди
стали успішним підсумком переговорів, розпочатих у серпні 2014 р.
Президентом України П. Порошенком і канцлером Німеччини А. Меркель.
Віце-прем`єр-міністр України від імені уряду подякував керівництву
Федеративної Республіки Німеччина «за підтримку України у час
безпрецедентних історичних випробувань».
За його словами, український уряд готовий включитися в реалізацію
проектів для нецільового фінансового кредиту.
Г. Зубко підкреслив, що ці кошти будуть направлені на відбудову та
модернізацію східної частини України, у тому числі нове будівництво,
реконструкцію, капітальний ремонт і модернізацію об’єктів інфраструктури
будь-якої
форми
власності
у
сферах
транспорту,
енергетики
теплопостачання, енергоефективності, водопостачання, водовідведення,
соціальної інфраструктури, відновлення та будівництва житла. «Ці кошти
стануть підтримкою для всієї України – як на Сході, так і на Заході», –
зазначив він.
Відповідно до підписаних документів індивідуальні позики
використовуватимуться для фінансування проектів на територіях Донецької,
Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, а також
інших регіонів України, де велика кількість офіційно зареєстрованих
вимушено переміщених осіб.
Додатково фінансові ресурси можуть бути виділені банком KfW у червні
2015 р. Термін погашення кредиту до 15 років, пільговий період становитиме
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п’ять років.
Віце-прем’єр-міністр України також поінформував учасників засідання
про реалізацію гуманітарного плану реагування та запросив німецьку
сторону до участі в міжнародній конференції на підтримку реформ в Україні,
яка має відбутися у квітні в Києві. «Метою цієї конференції є об’єднання
зусиль міжнародної спільноти на підтримку ключових реформ в Україні з
одночасним забезпеченням заходів з відбудови Донбасу», – додав він
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
У вівторок, 31 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся
з делегацією палати представників Конгресу США на чолі з головою
Комітету з питань збройних сил В. Торнберрі.
А. Яценюк висловив вдячність за міцну підтримку України з боку
Конгресу Сполучених Штатів Америки та за практичні кроки американської
сторони в зміцненні оборонного потенціалу України.
Він також обговорив з конгресменами питання підтримки реформ в
Україні, окремо зупинившись на зміцненні енергетичної безпеки та боротьбі
з корупцією.
Прем’єр-міністр України зазначив, що нещодавній публічний арешт
високопосадовців Державної служби надзвичайних ситуацій є доказом
рішучості української влади у викоріненні з державної влади корупціонерів
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до голови Державної
служби у справах ветеранів та учасників АТО з пропозицією залучати до
роботи служби в регіонах волонтерські організації. Про це він сказав у
вівторок, 31 березня, на засіданні уряду.
«Знаю, що ви робите максимум для того, щоби українські
військовослужбовці, які повернулися з зони проведення антитерористичної
операції, отримали допомогу держави», – зазначив глава уряду.
Водночас він наголосив, що основне в цій роботі «не йти по шляху
стандартних формалістських підходів».
А. Яценюк запропонував, замість створення підрозділів Держслужби в
кожній області, зробити «агентами не обласні чи районні адміністрації, не
нову чиновницьку структуру, а волонтерські організації». Він зазначив, що в
Україні широкий волонтерський рух і не варто витрачати кошти на
чиновників, а залучати волонтерів, «які допомагали учасникам АТО, брали і
беруть активну участь у допомозі українським військовослужбовцям»:
«Толку буде в 10 разів більше».
Глава уряду звернувся до голови Державної служби у справах ветеранів
та учасників АТО А. Дерев’янка, наголосивши на необхідності змінити
структуру служби: «Не потрібно плодити в кожній області велику
адміністративну структуру, яка нічого не дасть нам позитивного».
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А. Яценюк також дав доручення А. Дерев’янку підготувати міжнародну
конференцію для залучення допомоги від західних партнерів: «Поставте чіткі
цілі, що ми хочемо отримати в якості допомоги і підготуйте міжнародну
конференцію про допомогу українським військовослужбовцям і учасникам
АТО з боку наших західних донорів і партнерів».
Голова держслужби у справах ветеранів та учасників АТО повідомив,
що така конференція запланована на вересень поточного року. Глава уряду
наголосив на необхідності прискорити її проведення (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк наголосив на необхідності того,
аби всі виплати, передбачені в законі про Державний бюджет для
учасників АТО, «дійшли до людей». Про це він сказав у вівторок, 31 березня,
на засіданні уряду.
«Кажуть, що не до всіх дійшли виплати. Десь якась бюрократія, хтось
якийсь папірець не написав. А ми за цими папірцями забуваємо про людську
долю. А для держави це одне з ключових завдань – як держава ставиться до
своїх захисників, так і народ ставиться до держави», – підкреслив глава
уряду.
Він
нагадав,
що
із
зони
АТО
невдовзі
повернуться
35 тис. військовослужбовців: «Треба підключати обласні й районні державні
адміністрації. З людьми треба говорити, запитувати, чим можемо допомогти.
Максимум контактів з сім’ями».
Глава уряду звернувся до голови Державної служби у справах ветеранів
та учасників АТО А. Дерев’янка: «Від вас зараз залежить дуже багато. У
вашому розпорядженні всі: Прем’єр-міністр, міністри, всі обласні
адміністрації. Сьогодні ваша найвища відповідальність – щоб той, хто зі
зброєю в руках захищав Україну, отримав належну повагу і допомогу від
Української держави і від української влади. Це наш з вами обов’язок».
Крім того, А. Яценюк нагадав, що Кабінет Міністрів виділив кошти на
протезування бійців АТО за кордоном. Глава уряду доручив Держслужбі у
справах ветеранів та учасників АТО разом з Міністерством соціальної
політики України та Міністерством оборони України перевірити виконання
програми з урядової допомоги учасникам АТО для протезування (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Уряд Польщі прийняв рішення про виділення Україні 100 млн євро
«довгого кредиту». Половина цих коштів буде спрямована на будівництво
автошляхів до міжнародних пунктів пропуску на кордоні, повідомив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду у вівторок,
31 березня.
Він зазначив, що під час його зустрічі з прем’єр-міністром Польщі
Е. Копач минулого тижня в Києві було домовлено, що половина зі
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100 млн євро буде спрямована на будівництво, у першу чергу тих доріг, які
йдуть до міжнародних пунктів пропуску. «Тому що у нас з боку Польщі –
Європа, а з боку України дороги – ще Радянський Союз», – додав він.
Глава уряду також повідомив, що 30 березня разом з міністром фінансів
України Н. Яресько провів зустріч з директором Світового банку у справах
Білорусі, Молдови та України Ч. Фаном. Він зазначив, що Світовий банк
надає Україні 800 млн дол. на будівництво автошляху Полтава – Харків:
«Але ми домовилися поділити цю суму – половина піде на Полтава – Харків,
а решта – на ремонт діючих доріг. Тому що стан дорожнього покриття в
країні просто жахливий».
Водночас А. Яценюк наголосив на тому, що наступного пленарного
тижня парламент України повинен «нарешті проголосувати п’ять законів,
необхідних для того, щоб проект Світового банку запрацював». Він
звернувся до членів коаліційного уряду зустрітися з цього питання з усіма
фракціями коаліції, аби законопроекти, зокрема про покращення прав
інвесторів у країні та про ринок природного газу, були ухвалені.
За словами глави уряду, він порушить це питання на зустрічі з
Президентом України, а також на зустрічі з парламентськими фракціями.
А. Яценюк нагадав, що уряд виділив 1,7 млрд грн на поточний (так
званий «ямочний») ремонт доріг. Крім того, 700 млн виділено на дороги в
західних областях України. «Треба по-справедливості поділити ці 700 млн
грн», – зазначив він.
Глава уряду наголосив на важливості контролю за якістю будівництва і
використанням коштів під час будівництва та ремонту автошляхів:
«Вибіркові перевірки по якості і по використанню. Бо відомі злодійські
схеми в Укравтодорі. Щоб у них там не було свята з цього приводу
(виділення коштів. – Прим. ред.)».
Міністр інфраструктури А. Пивоварський зазначив, що веде переговори
з приводу незалежного контролера з представниками Британії, Австрії та
Німеччини (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 31.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає від Міністерства
енергетики та вугільної промисловості вжити адекватних заходів для
стабілізації ринку енергетики. Про це він заявив на засіданні Кабінету
Міністрів у вівторок, 31 березня.
Глава уряду повідомив, що провів нараду щодо стану енергетичного
сектору: «Міністерство енергетики та вугільної промисловості в шостий раз
просить продовжити надзвичайний стан в енергетиці».
Він наголосив, що «вкрай незадоволений» тим, що відбувається у цій
сфері: «Бачу, що продовження надзвичайного стану відображає реальний
стан в енергетичному секторі. Уже 2,5 млрд неплатежів, повний бардак у
розрахунках з підприємствами електроенергетики. Вугілля, як завжди,
немає».
Уряд, за його словами, сьогодні продовжить надзвичайний стан в
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енергетичному секторі ще на один місяць: «А за міністром – виконання
чотирьох пунктів як звітування і передумова для того, щоб ми нарешті
завершили надзвичайний стан».
Насамперед, наголосив А. Яценюк, Міненерговугілля разом із НКРЕ
повинні подати прогнозний баланс в електроенергетиці.
Ще один пункт, наголосив він, – погашення заборгованості по заробітній
платі перед шахтарями: «Двісті мільйонів гривень виділив уряд, 250 млн грн
– дав ринок. Ці 250 млн кудись пішли – на якийсь банк, який вже
збанкрутував».
А. Яценюк також наголосив на необхідності роботи НКРЕ «по
справедливому тарифу». Крім того, глава уряду підкреслив, що в парламенті
необхідно ухвалити проект закону щодо «справедливого зеленого тарифу»:
«А то він настільки зелений, що його майже прирівняли в “зелені” до долара
Сполучених Штатів. Він повинен відповідати ринковим умовам, а не
лобістським».
Ще один проект закону, ухвалення якого необхідне у Верховній Раді,
передбачає надання уряду повноважень щодо запровадження правил
електроенергетичного ринку на тимчасово окупованих територіях, «в тому
числі в зоні проведення антитерористичної операції».
«Вимагаю від міністерства вжити адекватних заходів по стабілізації
ринку енергетики. Зиму пройшли, вже треба готуватися до наступної зими»,
– наголосив А. Яценюк (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
31.03).
***
Кабмін затвердив звіт про виконання Держбюджету-2014. Про це
йдеться в розпорядженні уряду № 279.
Кабмін затвердив і вирішив подати Верховній Раді, Президенту та
Рахунковій палаті звіт про виконання Держбюджету-2014 з доходами
357 084,2 млн грн, витратами – 430 217,8 млн грн, обсягом повернення
кредитів – 1798,1 млн грн та обсягом надання кредитів 6717,3 млн грн з
дефіцитом у сумі 78 052,8 млн грн.
Як повідомлялося, зведений бюджет за два місяці поточного року
виконаний з дефіцитом у сумі 272 млн грн.
Дефіцит державного бюджету за січень – лютий становив
8743,1 млн гривень, у тому числі дефіцит Загального фонду держбюджету –
9957,8 млн грн (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 1.04).
***
1 квітня Міністерство внутрішніх справ України та корпорація
Microsoft підписали меморандум про взаєморозуміння, який закріплює
взаємну зацікавленість у співпраці в галузі захисту даних, інформаційної
та кібербезпеки.
Заступник міністра внутрішніх справ України з питань європейської
інтеграції Т. Авакян зазначив, що співпраця зі світовим лідером дасть змогу
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міністерству ефективно протистояти сучасним викликам і загрозам у
кіберпросторі.
За словами віце-президента корпорації Microsoft у країнах Центральної
та Східної Європи Д. Грентема, для Microsoft питання захисту даних є
надзвичайно важливим. Корпорація вже понад 20 років співпрацює з
європейськими урядами, державними установами та бізнесом і ділиться
власним досвідом. Це допомагає відповідати на локальні виклики та сприяти
економічному розвитку.
Сторони зазначають, що підписаний меморандум стане фундаментом
для підписання подальших угод, у рамках яких МВС і фахівці Microsoft
спільно працюватимуть над посиленням кібербезпеки відомства. Зокрема,
компанія готова надавати інформаційну підтримку та консультації фахівцям
МВС щодо своїх продуктів і сервісів Microsoft. Крім того, представники
Microsoft готові надавати допомогу правоохоронцям у процесі ідентифікації
та боротьби із загрозами інформаційній безпеці.
Сторони також обговорили перспективи розширеної співпраці в рамках
програми операційної та технічної підтримки найвищого класу Microsoft
Premier Support, а також підписання міністерством угоди про співробітництво
з питань безпеки (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
За ініціативи Кабінету Міністрів України, а також за дорученням
керівництва
МВС,
усі
стратегічні
об’єкти
транспортної
інфраструктури, торговельні морські та річкові порти України
охоронятимуться Державною службою охорони.
Відповідні договори на міліцейську охорону портів були укладені в
Одеській області з керівництвом портів Одеси, Іллічівська, БілгородДністровська, Ізмаїла, Рені та Южного. У Херсонській області працівники
ДСО забезпечують охорону Херсонського морського торговельного порту, у
Миколаївській області – об’єктів та прилеглої території Миколаївського
морського торгового порту і в Запорізькій області – Бердянський морський
торговельний порт.
Службу з охорони вказаних важливих стратегічних об’єктів несуть
працівники ДСО, екіпіровані засобами індивідуального захисту, табельною
та автоматичною вогнепальною зброєю. На територіях охоронюваних
об’єктів установлено порядок взаємодії між основними та приданими силами
підрозділів ДСО.
Правоохоронці охороняють стратегічні об’єкти від диверсій, терактів,
контрабанди та незаконного проникнення на об’єкти. Крім того, міліціонери
разом з портовиками оглядатимуть вантажі та перевірятимуть документацію
кораблів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.04).
***
Підписано меморандум між Мінекономрозвитку, WNISEF та USAID
про програму допомоги в розмірі 30 млн дол.
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Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичус,
президент Фонду WNISEF Я. Джонсон та голова місії USAID в Україні
Д. Бартон підписали меморандум про взаєморозуміння, що дасть змогу вже
найближчим часом розпочати програму технічної підтримки розміром 30 млн
дол. Програма передбачає допомогу для розвитку українського експорту,
підтримки соціально відповідального бізнесу, який створюватиме робочі
місця для біженців, ветеранів АТО та інших мало захищених верств
населення, третій напрям використання коштів – підвищення кваліфікації
молодих українських менеджерів (у тому числі й державних) і четвертий –
розвиток державно-приватного партнерства.
А. Абромавичус розповів, що гроші фонду, серед іншого, будуть
використані на переорієнтування українського експорту на інші ринки та
наголосив на важливості підтримки соціальних підприємців. «Ми
допоможемо компаніям, що створюватимуть робочі місця для незахищених
верств громадян – біженців, ветеранів АТО, кримських татар та інших груп
людей», – підкреслив А. Абромавичус.
Він укотре наголосив на необхідності впровадження системних змін у
країні, зокрема важливо, щоб державою керували професіонали високого
рівня. «Зараз наша країна активно змінюється і ми маємо можливість
впровадити найкращі, найпередовіші, найбільш перевірені світові практики
управління», – підкреслив очільник Мінекономрозвитку.
Він подякував уряду США, USAID та WNISEF за макрофінансову
допомогу, направлену на підтримку України та економічну стабілізацію. «Ми
розуміємо, що це унікальний випадок, коли такий фонд передається для цілей
підвищення кваліфікації державних менеджерів і вирішення інших
структурних проблем – пошук нових ринків для експорту, розвиток
громадянського суспільства в регіонах та інших. Ми дуже цінуємо цю
можливість», – додав А. Абромавичус.
Деталі впровадження програм фонду будуть узгоджені вже найближчим
часом (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.03).

ПОЛІТИКА
У ЄС вважають продовження газової знижки для України
позитивним кроком. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії
Я. Адамович.
«Ми можемо підтвердити, що якщо все розвиватиметься нормально в
газовій галузі, формулу ціни зі знижкою буде продовжено на купівлю газу за
“зимовим пакетом”, як про це домовлялися», – сказав Я. Адамович на
брифінгу в Брюсселі в середу.
Нагадаємо, у вівторок уряд Росії прийняв постанову про продовження
пільгового режиму поставок природного газу в Україну з 1 квітня по
30 червня 2015 р. включно.
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Як відомо, Україна припинила закупівлю російського газу із середи.
Раніше міністр енергетики України В. Демчишин заявив, що, якщо Росія
підтвердить цю знижку, закупівля газу відновиться.
Раніше «Газпром» сам попросив у російського уряду дозволу на продаж
Україні газу за зниженими цінами на квартал уперед.
Очікується, що після знижки ціна становитиме близько 250 дол. за
1 тис. куб. м (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 1.04).
***
Перемирие на Донбассе соблюдается не полностью. Об этом заявила
канцлер Германии А. Меркель на пресс-конференции в Берлине с Премьерминистром
Украины
А.
Яценюком
в
среду,
1
апреля
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3498614-peremyrye-na-donbassesobluidaetsia-ne-polnostui-merkel).
«Достигнуто было значительное спокойствие, однако нет прозрачного
отвода войск, нет однозначного соблюдения от противоположной стороны
договоренностей, поэтому необходимо действовать в таких условиях», –
сказала А. Меркель.
Также немецкий канцлер отметила, что подготовка к местным выборам
на Донбассе начнется после установления режима прекращения огня и
отвода тяжелого вооружения. В частности, А. Меркель подчеркнула
необходимость установления режима прекращения огня. «Эти выборы
являются частью мер, которые были определены в феврале 2015 г. (в пакете
минских соглашений. – Прим. ред.). Для реализации нам конечно
необходимо, чтобы было отведено оружие, в первую очередь тяжелое
оружие, частично эта работа была выполнена, но мы еще не получили от
миссии наблюдателей ОБСЕ, что этот процесс завершен», – сказала она.
В этой связи А. Меркель отметила, что «именно поэтому подготовка к
выборам начнется только тогда, когда этот пункт будет выполнен». «Мы об
этом уже говорим, состоялась встреча в нормандском формате, которая
начала создавать рабочие группы, и эти рабочие группы будут заниматься
этими выборами и целью является то, чтобы Украина получила
территориальное единство, и смогла восстановить свои границы», – пояснила
канцлер Германии. По ее словам, все заинтересованы, чтобы выборы
состоялись (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 1.04).
***
Президент Беларуси А. Лукашенко выступает за подключение США
к урегулированию ситуации в Украине. Такое мнение он высказал в
интервью Bloomberg, выдержки из которого приводятся на сайте главы
Белорусского государства (http://korrespondent.net/world/worldabus/3498130lukashenko-ssha-dolzhny-uchastvovat-v-perehovorakh-po-donbassu).
«Больше всего настораживает то, что к этому процессу открыто не были
подключены Соединенные Штаты Америки. Я считаю, что без американцев в
Украине невозможна стабильность. Я не знаю, чего хотят американцы, но
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если они хотят, чтобы был мир и стабильность, они немедленно должны
подключиться
к
этому
процессу»,
–
сказал
А.
Лукашенко
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 31.03).
***
В Украине создали оппозиционное правительство.
Презентация оппозиционного правительства состоялась в Киеве во
вторник, 31 марта. Теневой Кабмин возглавил Б. Колесников, в состав вошли
четыре вице-премьера и 12 министров (http://korrespondent.net/ukraine/
3498022-v-ukrayne-sozdaly-oppozytsyonnoe-pravytelstvo).
«Нынешнее правительство абсолютно недееспособно. Поэтому на
основе европейской практики мы создаем оппозиционное правительство,
которое станет общественной площадкой для разработки стратегически
важных проектов в социально-экономической сфере, а также займется
конституционной реформой и безопасностью государства», – заявил
Б. Колесников во время презентации.
По его словам, две главные ошибки власти, которые необходимо срочно
исправлять, – безработица и девальвация гривни. «Любое оппозиционное
правительство создается как общественная площадка, на которой роль и
права оппозиции не урегулированы законодательно. Но еще раз хочу
напомнить власти – никакие правительства – действующие или
оппозиционные – не имеют никакого значения, потому что главным
критерием является уровень жизни людей. Чем выше уровень жизни – тем
лучше живет общество», – подчеркнул Б. Колесников.
Он добавил, что работа оппозиционного правительства начнется с
анализа ошибок, допущенных действующей властью. «Любая работа
начинается с анализа ситуации, анализа ошибок, которые, по нашему
мнению, нужно исправлять. Первая ошибка – безработица. В Украине
официально два миллиона безработных, три миллиона человек находятся за
рубежом. Еще миллион – это скрытая безработица. Еще миллион
бездельников – во властных структурах. Такая ситуация говорит о том, что
мы близки к 25 % реальной безработицы. Страны Европы проходили
подобное, но это было на фоне глобальных реформ», – отметил
Б. Колесников.
Вторая проблема, по словам политика, – девальвация гривни.
«Девальвация – это вторая проблема, поскольку она ведет к обнищанию
украинцев. И сегодня – главная задача оппозиционного правительства – не
только критиковать власть, но и давать конструктивные предложения по
решению проблем», – подытожил Б. Колесников.
Он также отметил, что работа оппозиционного правительства будет
построена на трех критериях, «которые принесли мировой успех
цивилизованным странам, – простота, прозрачность и прагматизм».
По убеждению политика, ни старая «оранжевая» команда, ни осколки
новой власти не способны привести страну к успеху и процветанию.
«Приходя во власть с помощью обмана избирателей, каждый раз на
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протяжении последних десяти лет результат их деятельности был нулевым.
Так больше быть не может. Страна должна развиваться на основе главных
демократических принципов», – добавил Б. Колесников.
Напомним, ранее бывший вице-премьер-министр Украины А. Вилкул
анонсировал
создание
оппозиционного
правительства
народными
депутатами из Оппозиционного блока и обнародовал некоторые позиции в
«правительстве» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
31.03).
***
Д. Ярош готов легализовать «Правый сектор» как отдельную
бригаду. Сообщается о его готовности преобразовать возглавляемое им
движение из «добровольческого корпуса» в отдельную штурмовую бригаду.
Об
этом
он
заявил
в
эфире
ТСН
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3498262-yarosh-hotov-lehalyzovatpravyi-sektor-kak-otdelnuui-bryhadu).
«Пока она (идея. – Прим. ред.) на уровне обсуждения, но есть идея
подготовки профессиональной штурмовой бригады, которая должна была бы
выполнять специфические различные функции», – сказал Д. Ярош.
Отдельная бригада может состоять из четырех штурмовых батальонов и
одного разведывательно-диверсионного батальона, допустил Д. Ярош.
Отметим, сейчас в «Добровольческом украинском корпусе»,
командиром которого является Д. Ярош, насчитывается около 10 тыс.
бойцов.
При этом Д. Ярош заявил, что бойцы «Правого сектора» не уйдут с
передовой. В сюжете ТСН отмечается, что это совместное решение с
Генштабом. Д. Ярош заверил, что подразделения «Правого сектора» и в
дальнейшем будут держать артемовское направление, район Донецкого
аэропорта, а также позиции у Волновахи и Широкино.
Ранее лидер «Правого сектора» Д. Ярош заявил о согласовании
механизма, по которому батальон готов войти в состав Министерства
обороны Украины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
1.04).
***
Глава Службы безопасности Украины В. Наливайченко заявил, что
все члены добровольческих батальонов, которые не вступят в структуры
Национальной гвардии, Вооруженных сил и СБУ, должны будут сдать
оружие и покинуть зону АТО. Об этом он сказал в интервью газете «День»
(http://korrespondent.net/ukraine/3498441-dobrovoltsy-ne-vstupyvshye-vofytsyalnye-struktury-budut-razoruzheny-sbu).
«Часть добровольцев, которые дадут согласие вступить в ВСУ,
Нацгвардию или даже СБУ, перейдут в соответствующие подразделения с
оружием, получат статус, социальные гарантии, выплаты, звания и при
желании останутся служить. Все же остальные формирования должны
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разоружиться и уйти из зоны АТО, потому что преступники часто
используют добрую славу добровольческих батальонов для собственной
пользы», – рассказал В. Наливайченко.
Он отметил, что такие случаи уже были и такие случаи необходимо
пресекать. «В интересах нашей национальной безопасности это остановить и
навести порядок – легализовать и предоставить статус всем батальонам. Все
же преступные формирования должны быть разоружены и выведены, а те
люди, которые причастны к убийствам и другим преступлениям, должны
преследоваться в соответствии с законом», – подчеркнул глава спецслужбы.
Он выразил убеждение, что сейчас нужно дать СБУ возможность
очистить территорию Донецкой и Луганской областей от мародеров и
преступников.
Как сообщал Корреспондент.net, бойцы «Правого сектора», воюющие в
районе Мариуполя, заявляют, что командование сектора «М» отдало приказ
добровольческим подразделениям выйти из Широкино до 27 марта и
покинуть зону АТО до 1 апреля.
Позже в АТЦ заявили, что ультиматумов о выходе из зоны АТО
добровольцам не ставили, а в форме рекомендации им было предложено
войти в состав либо Минобороны, либо Нацгвардии (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 1.04).
***
Генпрокуратура решила отказать Грузии в экстрадиции
М. Саакашвили. В ГПУ решили, что существует риск политического
преследования
экс-президента
Грузии
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3498347-henprokuratura-reshyla-otkazathruzyy-v-ekstradytsyy-saakashvyly).
Генеральная прокуратура Украины закончила экстрадиционную
проверку по запросу Грузии о выдаче М. Саакашвили для привлечения к
уголовной ответственности в этом государстве и отказала в его экстрадиции,
сообщает пресс-служба ГПУ. О принятом решении Генпрокуратура
проинформировала грузинских коллег.
Напомним, 17 февраля главная прокуратура Грузии призвала
украинскую сторону к сотрудничеству и потребовала экстрадиции в
республику лиц, находящихся в розыске, в частности, М. Саакашвили.
Как ранее сообщал Корреспондент.net, 13 февраля Президент Украины
П. Порошенко своим указом учредил Консультативный международный
совет реформ, главой которого назначил М. Саакашвили. Между тем в
Грузии М. Саакашвили объявлен в международный розыск по ряду
уголовных дел, в частности о злоупотреблении полномочиями
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 1.04).
***
Лидер КПУ П. Симоненко заявляет, что не получал от СБУ вызова
на допрос в связи с его участием в пленуме ЦК КПРФ и якобы его
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заявлениями с призывами к преступлениям против основ национальной
безопасности Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «112
Украина»
(http://korrespondent.net/ukraine/3498566-symonenko-nycheho-neznaet-o-doprose).
Кроме того, он заявил, что не считает, что совершал какие-то
антигосударственные действия во время пребывания на собрании Союза
коммунистических партий – КПСС (СКП-КПСС). «Был пленум Союза
коммунистических партий – КПСС. В связи с тем, что Зюганов (лидер КПРФ.
– Прим. ред.), как председатель СКП-КПСС, делал доклад о столетии
Октябрьской революции и собрали они по этому поводу пленум КПРФ, мы
совместно, и члены СКП-КПСС, и члены КПРФ, заслушали доклад о
столетии Октябрьской революции. А потом мы проводили отдельно пленум
СКП-КПСС, на котором обсуждали свои вопросы, в частности вопрос о
столетии Октябрьской революции и 145 годовщине В. Ленина, – рассказал
лидер КПУ. – Здесь я не вижу никаких антигосударственных действий с моей
стороны».
Кроме того, лидер КПУ отметил, что дело против Коммпартии не снято
с рассмотрения судом, а отложено на 30 дней на период рассмотрения
апелляции
о
подсудности
этого
дела
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 1.04).

ЕКОНОМІКА
Европейский Совет принял решение, которым утвердил
предоставление Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи. Об
этом говорится в обнародованном решении Европейского совета.
В документе отмечается, что средства выделены Украине с целью
стабилизации ее экономики и проведения реформ, улучшения платежного
баланса, как определено Международным валютным фондом.
Как сообщалось, 25 марта депутаты Европейского парламента одобрили
планы ЕС относительно предоставления Украине кредита в размере 1,8 млрд
евро, чтобы помочь Киеву сократить краткосрочный дефицит платежного
баланса.
Евросоюз одолжит эти деньги извне и предоставит их Украине по той же
самой процентной ставке. Выделение этих средств будет связано с
обязательствами со стороны Украины проводить структурные реформы для
решения проблем, вызвавших нынешний кризис.
Условия получения Украиной от ЕС 1,8 млрд евро кредита будут
согласованы в меморандуме о понимании.
Документ обязывает Украину внедрять программу реформ,
направленную на устранение основных слабостей, которые повлекли
возникновение существующего дефицита.
Проект договора предусматривает, в частности, осуществление реформы
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управления государственными финансами, проведение антикоррупционных
мероприятий и внесение изменений в управление налогами. Кроме того, в
нем говорится о реформах в энергетическом и финансовом секторах, а также
о мерах по улучшению бизнес-среды.
Как только Евросоюз и Украина подпишут соглашение, средства будут
направлены в госбюджет Украины. Две трети от согласованной суммы
должны быть предоставлены до конца 2015 г., последний транш – в
І квартале 2016 г. (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 31.03).
***
Глава Минфина назвала условия получения второго транша МВФ.
В первую очередь речь идет о реформировании госпредприятий и
банковской сферы.
Для получения второго транша Международного валютного фонда
помимо проведения переговоров с кредиторами о реструктуризации до конца
мая нужно выполнить еще ряд условий и принять ряд законов. Об этом
заявила министр финансов Н. Яресько в эфире 5 канала, пишет УНИАН.
«Это программы реформирования государственных предприятий,
внесение законопроектов об усилении независимости Национального банка,
изменение системы финансирования в здравоохранении, принятие закона о
рынке природного газа. Есть целый ряд законов», – сказала Н. Яресько.
Напомним, Международный валютный фонд одобрил программу
кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд дол. сроком на
четыре года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд дол. был
получен 13 марта.
Второй и все последующие транши МВФ могут быть получены по
итогам ежеквартальных оценочных миссий фонда, первая из которых
ожидается 15 июня.
Согласно новой программе, в 2015 г. Украина может получить из
внешних источников порядка 16,3 млрд дол., включая 10 млрд дол. по линии
Международного валютного фонда. В числе международной помощи
средства от Евросоюза на 1,8 млрд дол. и от правительства США на 2 млрд
дол.
Как сообщал «Минфин» ранее, всего в течение года Украина получит от
фонда 10 млрд дол. По словам главы Международного валютного фонда К.
Лагард, перечисление средств в рамках программы начнется, «когда будут
выполнены все требования, и это проверят соответствующие службы, но
исходные условия очень хороши» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 1.04).
***
Національний банк України зобов’язав банки до 8 червня
представити пакети документів про своїх реальних власників і
контролерів. Про це йдеться в листі регулятора комерційним банкам від
31 березня, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
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Нацбанк нагадує, що 8 березня набрав чинності Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності
пов’язаних з банком осіб», згідно з яким банки зобов’язані впродовж трьох
місяців подати в НБУ ряд документів, зокрема й щодо власників істотної
участі.
«Особи, які мають істотний вплив на управління та діяльність
контролера банку й самого банку, розглядаються як власники істотної участі
з урахуванням положень Закону, повинні до 8 червня подати до
Національного банку пакети документів для погодження набуття істотної
участі в банку або один пакет документів, якщо зазначені особи є групою
осіб, пов’язаних спільними економічними інтересами», – ідеться в листі.
Посилаючись на норми оновленого законодавства, Нацбанк наголошує,
що до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10 % у
капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть
значно впливати на управління або діяльність банку.
Регулятор зобов’язав банки довести викладену в листі інформацію своїм
власникам і котролерам та зазначив, що в разі порушення цих вимог до них
можуть бути застосовані заходи впливу.
Раніше Національний банк повідомив, що в березні визнав два
українські банки проблемними за нерозкриття інформації про реальних
власників на запит регулятора (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 1.04).
***
Объем реализации промпродукции в феврале возрос на 17 %.
Больше реализовано промпродукции в Днепропетровской и Донецкой
областях. Объем реализации промышленной продукции в Украине в феврале
2015 г. составил 111,576 млрд грн. Это на 16,536 млрд грн, или на 17,4 %,
больше объема за январь 2015 г. Об этом сообщается на сайте
Государственной службы статистики Украины.
Данные приводятся без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения
антитеррористической операции, уточняет Госстат.
Согласно приведенным данным, объем реализации промпродукции с
начала года, за январь – февраль, составил 206,616 млрд против 168,222 млрд
грн за январь – февраль 2014 г. В том числе объем реализации в
перерабатывающей промышленности, на которую пришлось 63 % всего
объема реализации, составил 130,167 млрд грн, в поставках электроэнергии,
газа и кондиционированного воздуха (24,3 % общего объема) –
50,139 млрд грн, в добывающей промышленности и разработке карьеров
(11,5 % общего объема) – 23,774 млрд грн.
Наибольший объем реализованной продукции приходится на
Днепропетровскую область – 22,5 %, или 46,468 млрд грн; Донецкую область
– 11,1 %, или 22,988 млрд грн; Запорожскую область – 9,4 %, или
19,332 млрд грн; Киев – 8,6 %, или 17,734 млрд грн.
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Напомним, объем реализации промпродукции в Украине в январе 2015 г.
составил 95,040 млрд грн. В 2014 г. объем реализации промышленной
продукции составил 1,186 трлн грн, что на 74,745 млрд грн, или на 6,73 %,
больше показателя за 2013 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 1.04).
***
Акціонери «Укрнафти» зберуться не раніше 26 травня.
Збори акціонерів «Укрнафти» будуть проведені не раніше 26 травня,
коли набере чинності закон про зниження кворуму для проведення загальних
зборів акціонерів для всіх акціонерних товариств. Про це повідомив на
брифінгу в середу в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості
В. Демчишин.
За його словами, у разі проведення засідання наглядової ради до того
часу існує загроза оскарження цих зборів у судовому порядку: «Ми готові
провести всі процедури для скликання наглядової ради і проведення
загальних зборів, але до вступу в дію закону всі ці заходи будуть
оскаржуватися в судах, а тому ефект від них буде дуже обмежений. Тому ми
будемо це робити, але після вступу в дію закону».
Він також додав, що влада підбирає кандидатуру на посаду керівника
«Укртранснафти», замість тимчасово призначеного Ю. Мірошника.
«Я ніколи не приховував, що це тимчасове призначення. Наскільки я
пам’ятаю, “Нафтогаз” оголосив відкритий конкурс, і зараз ми шукаємо людей
з індустрії кризових менеджерів. Я думаю, що протягом певного часу
сформується пакет, з якого ми зможемо обрати адекватну і якісну людину на
“Укртранснафту”», – сказав В. Демчишин (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 1.04).
***
Обшуки на фабриці Roshen у РФ проводяться в рамках справи про
шахрайство.
Головне слідче управління СК Росії порушило кримінальну справу за
фактом шахрайського розкрадання грошей «Липецькою кондитерською
фабрикою Roshen». Про це йдеться на сайті Слідчого комітету Росії.
Згідно з інформацією, підставою для порушення кримінальної справи
стали матеріали ФСБ Росії.
«Сьогодні з метою вилучення предметів і документів, що мають
значення для кримінальної справи, проводяться обшуки на території
ВАТ “Липецька кондитерська фабрика Roshen”, а також в офісах
ТОВ науково-виробнича фірма “Металлімпресс” у Нижньому Новгороді», –
сказано в повідомленні.
За даними слідства, у 2012–2013 рр. представники зазначених
організацій направили в міжрегіональну інспекцію ФПС Росії в Липецькій
області підроблені документи, про нібито виконані в 2012 р. роботи з
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будівництва кондитерської фабрики на загальну суму понад 1 млрд р., у тому
числі зажадавши відшкодування ПДВ у розмірі понад 180 млн р. «При цьому
вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями, залученими ТОВ
НВФ “Металлімпресс”, була явно завищена, а частина організацій взагалі не
здійснювала жодної фінансово-господарської діяльності», – сказано в заяві.
«Ці підроблені документи надалі послужили підставою для
перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ “Липецька кондитерська
фабрика Roshen” понад 180 млн р. як незаконного відшкодування ПДВ.
Таким чином, федеральному бюджету було завдано шкоди в особливо
великому розмірі», – заявили у відомстві.
У СК повідомили, що наразі проводяться слідчі дії та оперативнорозшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину.
Як відомо, у середу вранці в російському Липецьку ОМОН заблокував
вхід на фабрику корпорації Roshen (Українська правда (www.pravda.com.ua).
– 2015. – 1.04).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Через девальвацію борг України перевищив 100 % ВВП.
На кінець лютого борг України становив 1,6 трлн грн, або 103,0 % ВВП
(88 тис. грн на кожного працюючого українця). Про це йдеться в
повідомленні проекту «Ціна держави».
Усього лише за один місяць борг зріс на фантастичну суму – 0,5 трлн грн
(27 тис. грн на кожного працюючого українця).
«Справа у тому, що за лютий гривня впала з 16,16 до 27,76 грн/дол. Саме
переоцінка зовнішнього боргу в національній валюті і далася взнаки», –
ідеться в повідомленні.
Водночас у доларах борг України за лютий зменшився у зв’язку із
переоцінкою внутрішнього боргу в доларах.
Фактично ж, на ринку запозичень у лютому панувало відносне затишшя,
адже тоді ще не була схвалена програма МВФ.
«Як же ми дожилися до такого? Усьому виною пристрасть влади і
населення до непомірних державних видатків (наприклад, на дотування
“комуналки” і проїзду), а також некомпетентність фінансових інститутів», –
ідеться в повідомленні.
Як зазначається, укріплення гривні до 23,5 грн зменшить борг, але
одночасно чималий перший транш від МВФ у розмірі 5 млрд дол. збільшить
його. Отже, розмір боргу в найближчий час не повинен сильно змінитися
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 1.04).
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***
В Минфине озвучили сумму расходов на обслуживание госдолга в
этом году. На обслуживание своих долгов Украина потратит больше, чем на
собственную оборону, а также правоохранительную сферу. Расходы на
обслуживание внешнего долга в текущем году составят 92 млрд грн. Об этом
на VI Национальном экспертном форуме сообщил первый заместитель
министра финансов И. Уманский, передает «ЛІГАБізнесІнформ».
По его словам, Украина стала заложником внешних вливаний.
«В результате изменения курса, чрезмерной нагрузки на государственный
бюджет из-за долговых обязательств на конец прошлого года мы вышли с
государственным долгом почти в триллион гривен», – рассказал
И. Уманский.
При этом сумма, которую страна направит на обслуживание госдолга,
превышает расходы на всю оборонную и правоохранительную сферы,
несмотря на то, что Украина, по его словам, фактически находится в
условиях военных действий. «Расходы на обслуживание долга в текущем
году с учетом тенденции на валютном рынке, – я думаю, если она изменится,
то мы будем переоценивать, – составляют 92 млрд грн. Это больше, чем
расходы на всю оборону и правоохранительную сферу в условиях
фактических военных действий», – подчеркнул первый замминистра.
Как сообщалось ранее, по данным Минфина, в феврале госдолг Украины
в долларовом эквиваленте сократился. Общая сумма государственного и
гарантированного государством долга Украины на 28 февраля 2015 г.
составила 58,119 млрд дол., что на 10,796 млрд дол., или на 15,66 %, меньше
показателя на начало месяца (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 31.03).
***
Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных
услуг подняла конечный тариф на отопление и горячее водоснабжение
для населения в среднем на 71,8 % с 1 мая. Об этом сообщила директор
департамента регулирования отношений в сфере теплоснабжения НКРЭКУ
С. Черных на семинаре в Житомире.
При этом цены на газ и оптовый тариф на тепловую энергию возросли
уже с 1 апреля, поэтому за апрель теплогазоснабжающие компании будут
нести убытки, пояснила она. «Эти убытки мы посмотрим по итогам года, и
будем тогда принимать решение о компенсации. НКРЭКУ 3 марта приняло
решение о поднятии тарифа на газ и на тепловую энергию с 1 апреля, однако
Минюст был против утверждать их за месяц наперед. Вчера НКРЭКУ
повысило тарифы на услуги центрального отопления и горячего
водоснабжения, но уже с 1 мая», – сказала С. Черных.
Ранее сообщалось, что тарифы на газ для населения с 1 апреля
повысились в семь раз, на электроэнергию – в 1,5 раза. Напомним также, что
с 1 мая правительство А. Яценюка значительно повысило украинцам тарифы
на холодную воду (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 1.04).
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***
Столична влада розглядає можливість продажу «соціального хліба»
за «карткою киянина», щоб подолати проблему скуповування дешевого
хліба спекулянтами. Про це «Українській правді. Київ» повідомив директор
департаменту благоустрою КМДА Д. Білоцерковець.
«Ми зараз хочемо ініціювати, щоб у кіосках “соціального хліба” хліб
продавали по “картці киянина”. Щоб хліб дійсно купували кияни, а не
спекулянти по 100 буханок», – сказав чиновник.
Він додав, що так місто зможе убезпечити киян від того, що в «дешевий
магазин» приходитиме якась компанія і оптом скуповуватиме хліб за
низькою ціною.
«Для нас буде кращий контроль. І не буде такого, що спекулянти
приїхали, скупили хліб по 4 грн, а потім бутерброди продають», – додав він.
Д. Білоцерковець наголосив, що за умовами конкурсу магазини «соціального
хліба» відкривають для того, щоб забезпечити киян недорогим хлібом.
Як відомо, ПАТ «Київхліб» станом на 27 березня відкрив 10 павільйонів
з продажу соціальних сортів хліба.
Згідно з договором з Київською адміністрацією до травня 2015 р. мають
бути відкриті 200 таких кіосків.
У так званих магазинах «соціального хліба» ціни на хліб не повинні
підвищуватися впродовж трьох років, тобто до 2018 р. (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 1.04).
***
Дефолт «Укрэксимбанка» по внешним обязательством неизбежен,
отмечает Fitch.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте
«Укрэксимбанка» и промежуточный кредитный рейтинг до C.
«Понижение рейтингов отражает мнение Fitch о том, что дефолт банка
по своим внешним долговым обязательствам теперь неизбежен. Это следует
из публичных заявлений со стороны банка от 27 марта 2015 г. по поводу
инициирования переговоров с держателями 750 млн дол. еврооблигаций», –
говорится в сообщении агентства.
Как сообщалось, 27 марта «Укрэксимбанк» обратился к держателям
своих облигаций внешнего корпоративного займа на 750 млн дол. с просьбой
одобрить отсрочку их погашения на три месяца, до 27 июля.
В Министерстве финансов тогда заявили, что обращение
государственного «Укрэксимбанка» к инвесторам о продлении срока
погашения еврооблигаций не влияет на способность банка выполнять
обязательства перед своими вкладчиками (Минпром (http://minprom.ua). –
2015. – 31.03).
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***
Денежные переводы в Украину сократились на 24 %. Россия попрежнему является основной страной, откуда поступают частные денежные
переводы.
Объем частных денежных переводов в Украину в 2014 г. составил
6,489 млрд дол., что на 2,048 млрд дол., или на 24 % меньше показателя за
предыдущий 2013 г. Об этом свидетельствуют данные Национального банка
Украины, пишет Forbes.ua.
Согласно информации НБУ, через корреспондентские счета банков
поступило 2,410 млрд дол., что на 883 млн дол., или на 26,8 % меньше, чем
годом ранее. Через международные платѐжные системы поступило
3,190 млрд дол., что на 894 млн дол., или на 21,9 % меньше. Неформальными
каналами поступило 889 млн дол., что на 271 млн дол., или на 23,4 %
меньше.
Из полученных средств оплата труда составила 4,318 млрд дол., что на
1,334 млрд дол., или на 23,6 % меньше показателя предыдущего года
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 31.03).
***
В Украине увеличился уровень безработицы.
Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии
Международной организации труда, составил 9,7 % по итогам 2014 г. Об
этом сообщает Государственная служба статистики, пишет УНИАН.
Отмечается, что оценка по итогам года не учитывает информации по АР
Крым.
В абсолютных цифрах количество безработных в целом по стране на
конец 2014 г. составило 1,8 млн человек.
Напомним, в региональном разрезе наивысший процент безработицы, по
методологии МОТ, зафиксирован в Житомирской области – 12,3 % по итогам
2014 г. Высокие показатели также продемонстрировали Черниговская
(12,1 %), Тернопольская (12 %), Луганская (11,8 %), Полтавская (11,8 %),
Ривненская (11,7 %) и Донецкая области (11,3 %).
Наименьший процент безработицы зафиксирован в Одесской области –
7 % и в Киеве – 7,2 %.
Ранее «Минфин» сообщал, что официальный уровень безработицы в
Украине в феврале не изменился и сохранился на уровне 2 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 31.03).
***
В Україні виробництво сталі з початку року скоротилося на 31 %.
В Україні в січні – березні, за оперативними даними, виробництво сталі
скоротилося порівняно із січнем – березнем 2014 р. на 31 % – до 5,16 млн т.
Про це УНІАН повідомили в об’єднанні металургійних заводів
«Металургпром».
За даними об’єднання, виробництво загального металопрокату за
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вказаний період скоротилася на 33 % – до 4,49 млн т, виплавка чавуну
зменшилась також на 33 % – до 4,72 млн т.
Обсяг виробництва коксу за три місяці цього року зменшився на 43 % –
до 2,45 млн т.
Як повідомлялося, в Україні в 2014 р. виробництво сталі скоротилося
порівняно з 2013 р. на 17 % – до 27,161 млн т, виробництво загального
металопрокату – на 18 % – до 23,793 млн т, виплавка чавуну зменшилася на
15 % – до 24,81 млн т.
Обсяг виробництва коксу в 2014 р. скоротився на 21 % – до 13,824 млн т
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 1.04).
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