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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада України направила до Конституційного суду
законопроект щодо недоторканності народних депутатів та суддів
Верховна Рада ухвалила Постанову «Про направлення до
Конституційного суду України законопроекту про внесення змін до
Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та
суддів)».
Згідно з Постановою, законопроект про внесення змін до Конституції
України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів)
направляється до Конституційного суду України для одержання висновку
щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Верховна Рада України пропонує Конституційному суду України
визнати розгляд законопроекту про внесення змін до Конституції України
(щодо недоторканності народних депутатів України та суддів) невідкладним.
Проект постанови зареєстровано за № 1776/П1.
За відповідне рішення проголосувало 365 народних депутати.
Законопроектом пропонується скасувати депутатську недоторканність.
Крім того, пропонується внести зміни до статті 126 Конституції та
передбачити, що суддя може бути затриманий без рішення Вищої ради
юстиції.
При цьому, згідно із законопроектом, такий імунітет судді не буде
поширюватись на затримання при вчиненні суддею або безпосередньо
вчинення ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя або
здоров'я особи.
Крім того, відповідно до законопроекту стаття 129 Конституції
доповнюється тим, що притягнення до юридичної відповідальності суддів
здійснюється на загальних підставах.
Водночас законопроектом пропонується закріпити функціональний
імунітет судді, за яким судді не можуть бути притягнуті до юридичної
відповідальності за діяння, вчинені у зв'язку зі здійсненням правосуддя,
окрім прийняття завідомо неправосудних рішень або порушення присяги
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 5.02; Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 5.02).
Візит делегації Європейської комісії
«За демократію через право» в Україну
3–4 лютого в Україні перебувала делегація Європейської комісії
«За демократію через право» (Венеціанська комісія), до складу якої входили
президент комісії Д. Букіккіо, секретар комісії Т. Маркерт і член комісії
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Г. Сухоцька.
Метою візиту було обговорення питань проведення судової та
конституційної реформ.
Під час перебування в Україні члени делегації зустрілися з Президентом
України П. Порошенком, Прем’єр-міністром А. Яценюком, спікером
Верховної Ради В. Гройсманом і міністром юстиції П. Петренком.
Під час зустрічі Президента П. Порошенка з делегацією Європейської
комісії в центрі обговорення були, зокрема, питання щодо необхідності
внесення змін до Конституції та доопрацювання Закону України «Про
очищення влади» (про люстрацію).
Говорячи про цей Закон, Д. Букіккіо зауважив, що це «поганий закон» і
Венеціанська комісія дуже критична в оцінках щодо нього. «Але ми дійшли
спільної думки у дискусіях з вашими представниками, з міністром юстиції і
домовилися спільно працювати над його доопрацюванням і приведенням
цього Закону у відповідність до європейських стандартів», – зазначив він.
Голова Венеціанської комісії висловив думку, що процес люстрації варто
було б призупинити та спершу доробити відповідний Закон.
Зі свого боку Президент П. Порошенко зазначив, що думка експертів
Венеціанської комісії є дуже важливою для України. Глава держави
наголосив на важливості співпраці з Венеціанською комісією в напрацюванні
змін до законодавства в контексті імплементації Угоди про асоціацію
України з Європейським Союзом і необхідності приведення законодавства у
відповідність до європейських стандартів.
Голова Венеціанської комісії запевнив у готовності своєї інституції
допомагати Україні в напрацюванні законодавства. «Ми будемо працювати
настільки швидко, наскільки це можливо», – сказав Д. Букіккіо. Уже
наступного тижня до України прибуде делегація експертів Венеціанської
комісії, яка проведе ряд зустрічей, зокрема в Міністерстві юстиції.
Голова Венеціанської комісії високо оцінив пропозицію Президента
України створити конституційну комісію для комплексного напрацювання
необхідних змін до Конституції та запропонував включити до її складу члена
Венеціанської комісії, колишнього прем’єр-міністра Польщі, експерта в
галузі конституційного права Г. Сухоцьку. Як наголосив Д. Букіккіо,
глибинні зміни законодавства не можуть бути зроблені без змін Конституції.
Венеціанська комісія готова дати експертний висновок щодо
законопроекту із судової реформи, щойно узгоджений законопроект буде
опрацьовано у Верховній Раді, а також змін до Конституції щодо
децентралізації влади. Д. Букіккіо зазначив, що децентралізаційні поправки
треба вносити якнайшвидше в рамках конституційної комісії з огляду на
необхідність законодавчого забезпечення проведення місцевих виборів. «Ви
багато робите для того, щоб налагодити атмосферу діалогу, досягти мирного
вирішення та дотримання Закону в державі», – сказав Д. Букіккіо. За його
словами, дуже важко проводити реформи в такій складній ситуації. «Але Ви
мусите, адже всі зараз дивляться на Україну», – зазначив голова
Венеціанської комісії.
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Також відбулася зустріч делегації Венеціанської комісії з Прем’єрміністром України А. Яценюком.
Глава уряду України обговорив із представниками Венеціанської комісії
питання підготовки законодавчої бази для реформи судоустрою та
децентралізації влади, у тому числі шляхом ухвалення конституційних змін.
А. Яценюк наголосив на готовності уряду України до продовження
активної співпраці з Венеціанською комісією в процесі підготовки
законодавчих ініціатив.
Крім того, голова Європейської комісії «За демократію через право»
Д. Букіккіо зустрівся з Головою Верховної Ради України В. Гройсманом.
Сторони обговорили, серед іншого, питання щодо необхідності розробки
нового виборчого законодавства в стислі терміни з огляду на проведення
восени місцевих виборів.
Під час зустрічі йшлося про важливість систематизації виборчого
законодавства. У цьому контексті Д. Букіккіо виступив з ініціативою
проведення в березні в Києві засідання круглого столу за участі
представників ЦВК, політичних партій, експертів, аби ця робота була
доведена до завершення.
Зі свого боку В. Гройсман доручив Комітету з питань правової політики і
правосуддя разом з апаратом парламенту створити робочу групу з підготовки
змін до виборчого законодавства (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 3.02; Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.02; Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.02).

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

Суспільно-політична ситуація в Запорізькій і Херсонській областях
В умовах розгортання військового конфлікту на Донбасі залишається
небезпека його розширення на Південь. Про це говорять як вітчизняні
експерти й політики, так і зарубіжні.
Так, заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань
Д. Фелтман повідомив про загрозу розширення зони конфлікту в Донецькій і
Луганській областях. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки по Україні.
Він, зокрема, зазначив, що останнім часом відбуваються важкі бої, які були
спочатку сконцентровані навколо донецького аеропорту й призвели до
зростання кількості вбитих і поранених, включаючи цивільних осіб. Згодом
конфлікт наблизився до Маріуполя та Дебальцевого. Д. Фелтман зазначив,
що зростає загроза насильства в районах, обстановка в яких до недавнього
часу була відносно спокійною.
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У свою чергу директор аналітичного центру Potomac Foundation
Ф. Карбер та екс-командувач військами Північноатлантичного альянсу в
Європі У. Кларк вважають, що Збройні сили Російської Федерації можуть
намагатися пробити сухопутний коридор до окупованого півострова Крим,
або навіть до Придністров’я. Утім вони сподіваються, що цього не станеться,
але все ж не виключають можливості, що Росія піде на повномасштабну
війну, відкривши одразу декілька фронтів. Основні ударні напрямки в цьому
випадку будуть спрямовані на Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон,
Миколаїв та Одесу. Таким чином Росія намагатиметься відрізати Україну від
моря і створити сухопутний коридор, що з’єднає її з Придністров’ям. Для
реалізації такого плану Росії потрібно залучити 20-тисячне військо та
авіацію.
Українські експерти також не виключають варіанта, коли російські
війська спробують пробити коридор у Крим через південні області України.
Як зазначив військовий аналітик Ю. Бутусов, мета Росії – захопити
Маріуполь і південь Донецької області, «пробити» коридор через Запоріжжя
до Криму й змусити Україну визнати окупацію півострова та окупацію
Донбасу.
Екс-начальник Генштабу Збройних сил України А. Лопата також вважає,
що В. Путін не зупиниться на Донбасі. «Нам треба захищатися. В іншому
разі втратимо країну», – наголосив А. Лопата. За його словами, плани Росії
не змінилися: її завдання – закріпити дестабілізацію на Сході України, тобто
в Донецькій і Луганській областях; наступне завдання – розширити свої дії на
Херсонську область і відкрити доступ до Криму по сухопутній території, а
далі йти на Миколаїв та Одесу. «Завдання номер три: з’єднати свої військові
угрупування з угрупуваннями в Тирасполі, створивши так звану дугу Путіна,
відрізавши Україну від Чорного моря», – підкреслив А. Лопата.
Український військовий діяч, народний депутат Ю. Мамчур також
висловив упевненість, що керівництво Росії не відмовляється від ідеї
силовими методами прокласти дорогу до Криму з Донбасу по південному
сходу України через Мелітополь. Він припускає, що активізація бойовиків
на північному заході Донбасу – відволікаючий маневр від підготовки
прориву українського заслону під Маріуполем з метою виходу на
Мелітополь.
Разом з тим Ю. Мамчур вважає, що Росія ще не накопичила біля
кордону з Україною та на її території стільки живої сили й техніки, щоб
здійснити прорив на Мелітополь. «Для успішного наступу в рамках
широкомасштабної операції росіянам потрібно 250–300 тис. солдатів. Однак
такого угруповання в супротивника немає», – наголосив народний депутат.
При цьому він порадив не піддаватися масованій проросійській пропаганді в
ЗМІ та соціальних мережах і ставитися до подій спокійно.
Але навіть в умовах відносного спокою в південних областях експерти
радять посилити безпеку в усіх регіонах України й не допустити загострення
ситуації. Адже в Запорізькій і Херсонській областях були здійснені
терористичні акти, які мали на меті дестабілізацію ситуації.
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Значною мірою від стабільності в південних областях залежатиме
ймовірність наступу російських військ у цьому регіоні.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк, відвідавши Запоріжжя, відзначив
слабку підготовку в регіоні до можливих терористичних актів чи воєнної
загрози. Як інформують ЗМІ, 2 лютого А. Яценюк у рамках робочої поїздки
до
Запоріжжя
відвідав
філію
Дніпровської
гідроелектростанції
ВАТ «Укргідроенерго». Директор ВАТ «Укргідроенерго» В. Кучер
поінформував А. Яценюка про заходи на виконання доручення з посилення
охорони об’єктів загальнодержавного значення.
Прем’єр-міністр доручив голові Державної служби з надзвичайних
ситуацій С. Бочковському оновити обов’язковий список засобів для
індивідуального радіаційного захисту населення та основних медикаментів.
Звертаючись до керівництва Запорізької області, А. Яценюк зазначив,
що в області забезпечення засобами індивідуального захисту в зонах
можливого радіаційного та хімічного забруднення становить лише 35 %, а
забезпечення населення бомбосховищами – 40 %.
Прем’єр-міністр України також доручив посилити охорону залізниці на
ділянці Запоріжжя – Волноваха (Донецька область). «Запоріжжя – Волноваха
– це єдина гілка на Маріуполь і, як мені доповіли, на сьогодні там не всі
об’єкти перебувають під охороною», – зазначив А. Яценюк, доручивши
міністру інфраструктури України А. Пивоварському забезпечити охорону
всіх стратегічних об’єктів на цьому напрямку.
Як відомо, у результаті терористичного акту було пошкоджено
залізничний міст і залізницю в Запорізькій області в напрямку Маріуполя
(Донецька область). Проте на сьогодні вдалося майже повністю відновити
рух поїздів. Зокрема, відновлено курсування поїздів у напрямку Маріуполя
на перегоні Комиш-Зоря – Розівка в Запорізькій області.
Крім того, в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок бойових дій на
Сході України орієнтовно пошкоджено 1425 об’єктів залізничної
інфраструктури, для відновлення яких, за попередніми підрахунками,
необхідно 830 300 000 грн, з них залізничники відновили 686 об’єктів на
суму близько 94 млн грн.
Представники влади розуміють загрози й намагаються не допустити
терористичних актів. З 20 січня по всій території України посилено рівень
роботи всіх суб’єктів по боротьбі з тероризмом. За інформацією ЗМІ, Служба
безпеки України у взаємодії з МВС і Генеральною прокуратурою продовжує
здійснювати широкомасштабні антитерористичні заходи. Про це на своїй
сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ М. Лубківський. «Мова
йде про запобіжні і профілактичні заходи, насамперед у зоні проведення
антитерористичної операції (АТО), а також прилеглих до неї областей,
насамперед у Харківській та Запорізькій. Метою цих заходів є запобігання
терористичній і диверсійній діяльності ворога на території України», –
зазначив він.
Правоохоронні органи Запорізької та Херсонської областей перейшли
на посилений режим несення служби, збільшивши кількість патрулів на
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вулицях. Про це повідомили регіональні відділи УМВС по зв’язках із
громадськістю.
Крім іншого, це пов’язано також з тим, що в регіоні спостерігається
протистояння між різними політичними силами, які навіть не намагаються
знайти порозуміння в цей важкий час. Зокрема, колишній запорізький
«Правий сектор», а тепер організація «Сила нації», яка за останній час
відзначилася рядом мітингів і скандалів у Запоріжжі, оголосила, що 31 січня
буде «валити» пам’ятник Леніну (найбільший з тих, що залишилися в
Україні). Чи на часі подібні акції? Запитання риторичне.
Для проросійських же сил це хороший привід для розхитування ситуації.
І вони одразу ж скористалися такою можливістю. Зокрема, проросійський
терорист «Алабай» заявив у своєму зверненні, що якщо цьому не
перешкодять правоохоронці або інші силовики, то він знімає режим спокою в
Запоріжжі. Також терорист додав, що готовий наносити військові удари по
житловим масивам з РПО-А «Шмель».
Як інформують ЗМІ, 31 січня запорізькі активісти, головним чином із
громадської організації «Сила нації», не змогли здійснити повалення
пам’ятника Леніну, як про це анонсували. Цього дня біля пам’ятника Леніну
в Запоріжжі почали збиратися як прихильники, так і противники його
знесення. На той час монумент уже був огороджений металевим парканом з
оголошенням про проведення реконструкції площі, а також стояла міліція –
усього близько 100 правоохоронців. Ініціатори знесення пам’ятника прийшли
на акцію з прапорами й намагалися пройти ближче до монумента, однак
кордон міліції, який розділяв обидва «табори» мітингувальників, цьому
завадив. Протестувальники перегукувалися репліками на адресу одне одного,
але порушень правопорядку не було. Пізніше колона «противників» Леніна
рушила до будівлі обладміністрації, щоб озвучити свою вимогу до влади
знести пам’ятник «комуністичному вождю», а решта мітингувальників
розійшлася.
Прибулі на місце акції представники Київської організації УНА-УНСО
провели переговори про завершення «протистояння» з міліцією, після чого
вирушили в обладміністрацію на переговори з представниками місцевої
влади. Активісти заявили, що в разі відсутності швидкого рішення влади
щодо демонтажу монумента повторять спробу через тиждень і привезуть у
Запоріжжя «підмогу» з Дніпропетровська.
За інформацією ЗМІ, переговори не завершилися прийняттям
конкретного рішення: сторони знову зберуться обговорювати питання. Цього
разу протистояння закінчилося без сутичок і без загострення ситуації, а
переважна більшість населення сподівається на порозуміння різних сил і
недопущення конфлікту в області.
Сподіваються на стабільність і в Херсонській області, де значних
конфліктів не було. У міліції Херсонської області повідомили, що в останні
дні суспільно-політична ситуація в регіоні залишалася стабільною, але
громадяни та міліція повинні «об’єднатися і докласти максимум зусиль для
того, щоб в нашій області було спокійно, без яких би то не було проявів
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сепаратизму чи екстремізму». Таку заяву зробив херсонський губернатор
А. Путілов.
За його словами, на прикордонних територіях із Кримом продовжують
функціонувати військові частини Збройних сил України, військовослужбовці
Державної прикордонної служби, спільні патрулі для підтримки
правопорядку. Укріплено кордони, облаштовано блок-пости.
А. Путілов закликав усіх у межех області долучитися до охорони
правопорядку. Він наголосив, що на вулицях населених пунктів області стане
вдвічі більше патрульних служб. Це не має лякати жителів області, навпаки,
вони повинні зрозуміти, що такі заходи спрямовані на підвищення рівня
їхньої безпеки.
Разом з тим А. Путілов звертає увагу на деякі негативні явища й
наголошує, що менше ніж за рік Херсонщина з мирної провінційно-аграрної
області перетворилася на мілітаризований регіон. Скупчення військових
(особливо на кордоні з Кримом) вносить свої поправки у звичайний
розпорядок життя. За словами голови облдержадміністрації, йому дедалі
частіше надходять «сигнали» про негідну поведінку як солдатів, так і
офіцерів. У принципі, це губернатора не дивує – серед них багато не
кадрових військових, які привчені до дисципліни й поводження зі зброєю, а
мобілізованих лише півроку тому. «Не всі відвикли від цивільних звичок:
приходять у місцеві магазини, купують спиртне, ходять напідпитку
вулицями», – зазначає губернатор.
За його словами, є факти торгівлі армійським пальним. Ситуація може
стати ще критичнішою, якщо не організувати роботу спеціальних військових
органів правопорядку в прикордонних районах області.
Крім того, через концентрацію в області армійських частин Херсонщина
просить Кабмін про додаткове цільове фінансування. Значно зросло
навантаження на лікарні. «У нас треба відкрити “з нуля” спеціальний
лікувальний заклад для бійців. Найближчий – в Одесі, а це… ще далі від
кордону, ніж від нас до Києва», – підкреслив А. Путілов.
Він звертає увагу на перевантаження обласного та місцевих бюджетів
прикордонних районів через
ремонт об’єктів для військових та
облаштування пунктів пропуску на адміністративному кордоні з Кримом.
«Тих дотацій, що отримує область, катастрофічно не вистачає», – заявив
голова ОДА.
Він також звернув увагу на елементарні проблеми, які самостійно могли
б розв’язати місцеві органи влади. Зокрема, А. Путілов заявив, що вимагає
негайного розв’язання проблеми зі сміттям на пунктах пропуску. Це тисячі й
тисячі тонн. «Хто їх буде прибирати? Представники облавтодору, за яким
закріплені проїжджа частина й узбіччя, приїжджали, подивилися, поохали і
поїхали, кажуть представники райадміністрацій. Хто за це платитиме і куди
звозити сміття, адже місцеві полігони побутових відходів з таким
навантаженням просто не впораються. Це питання поки так і залишилося
невирішеним», – наголосив керівник області.
Зі свого боку активісти херсонського Майдану звертають увагу на
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непрофесійність губернатора, який мав би розв’язати частину названих
проблем, а не заявляти про неможливість це зробити, і навіть звинувачують
його в прихованих проросійських поглядах. Активісти зазначили, що А.
Путілов підтримує зв’язки з російським керівництвом і навіть літав до
Москви. Щоправда, ніхто не знає з якою метою.
Натомість А. Путілов заявив, що інформація про те, що він нібито
нещодавно відвідував Москву, не відповідає дійсності. Він доручив юристам
зробити запит із приводу свого «перебування» в Москві і «вильоту» в Київ з
«Домодєдово». І запевнив, що надасть інформацію про результати запиту
громадськості.
Голова ОДА впевнений, що саме так звані активісти розхитують
ситуацію в області. «Сьогодні Росією ведеться серйозна інформаційна війна
проти України. Це розуміють всі. Але є люди, які навмисно дестабілізують
ситуацію в області заради власних амбіцій і повернення до влади», –
наголосив А. Путілов.
За його словами, саме такі люди закликають населення Херсонщини до
силових акцій та сіють паніку. І це все відбувається саме тоді, коли йде
формування бюджету області, у якому на сьогодні й закладено соціальні
гарантії для військовослужбовців і членів їхніх сімей, фінансування
заробітних плат бюджетників – учителів, лікарів, а також безліч витрат, що
забезпечують життєдіяльність області. «Розхитування ситуації в цей
непростий час – робота на В. Путіна. Давайте тверезо співвідносити власні
амбіції та безпеку в області, яка так важлива для всіх нас», – наголосив
А. Путілов.
Також ЗМІ повідомляють про деякі акції, спрямовані на дестабілізацію в
регіоні. Зокрема, повідомляється про наміри зірвати мобілізацію в
Херсонській області. У Генічеську якісь особи забили поштові скриньки та
розкидали по вулицях листівки з гаслом «Мобілізації немає!», а також із
закликом йти в районний військовий комісаріат з протестом проти того, щоб
«дітей забирали на війну». Але надії підпільних агітаторів на масову
підтримку акції провалилися: на їхні заклики під Генічеським РВК зібралося
всього близько сотні людей, які за годину розійшлися. Майже аналогічна
короткочасна акція типу «Мобілізація вбиває» відбулася також біля будівлі
ради приміського селища Комишани під Херсоном.
Варто зазначити, що в подібних зібраннях беруть участь не тільки платні
агенти російського агресора, але й прості матері та жінки місцевих жителів,
стурбовані тим, що повістки отримують мало не всі. Працівникам
військкоматів доводиться роз’яснювати, що мобілізації на Херсонщині
підлягають тільки близько 3 тис. осіб, а всіх інших викликають для
уточнення особистих даних, необхідних для створення регіонального реєстру
резервістів.
Ще однією причиною можливих конфліктів і протистияння може стати
зниження життєвого рівня населення, адже ціни зростають, а виробництво
скорочується, що може призвести до зростання безробіття. Зокрема, у січні –
грудні 2014 р. порівняно із січнем – груднем попереднього року обсяг
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виробництва промислової продукції в цілому по області зменшився на 3,7 %.
За повідомленням Головного управління статистики Херсонської області,
випуск продукції у грудні 2014 р. порівняно з листопадом 2014 р. зменшився
на 3,3 %.
Випуск продукції проти січня – грудня 2013 р. зменшили підприємства з
текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів, машинобудування, добувної промисловості й розроблення
кар’єрів, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, з виготовлення виробів з деревини, виробництва
паперу та поліграфічної діяльності.
Водночас випуск продукції збільшили підприємства з виробництва
хімічних речовин і хімічної продукції, харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів, виробництва готових металевих виробів, крім машин й
устаткування.
Неабияке значення для Херсонської області мають водні ресурси, які
можуть стати важливим фактором у відносинах з Росією. Так, міністр
екології та природних ресурсів Росії С. Донський визнав, що без роботи
Північно-Кримського каналу розвиток сільського господарства в Криму не є
можливим.
Після анексії Криму подача води по цьому каналу на півострів була
повністю припинена. Кримська «влада» змогла розв’язати проблему
водопостачання лише частково: за рахунок перекидання води з кримської р.
Біюк-Карасу в пересохле русло Північно-Кримського каналу.
Відомо, що з 27 вересня набрав чинності Закон України «Про створення
вільної економічної зони в Криму і про особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території України». Планується, що цей
особливий статус буде закріплений за півостровом Крим у найближчі
10 календарних років. Весь вантаж, який надходить з Криму на територію
України, а також з України в Крим, – повинен бути задекларований. Саме цей
факт підштовхнув А. Путілова до думки задекларувати також і поставки
технічної води на договірній основі. «Росія вимагає, щоб Україна купувала
газ за європейськими цінами, хоча в реальності ця ціна – вище
середньоєвропейської. Так чому ж Росія наполегливо хоче брати нашу воду
на безоплатній основі?» – прокоментував ситуацію губернатор Херсонщини
А. Путілов.
Він висловив думку, що Росія також має купувати воду за
європейськими цінами. Щорічна потреба півострова Крим у воді ПівнічноКримського каналу становить близько 1 млрд куб. м. «Хай беруть, нам не
шкода, але попередньо в бюджет України повинен надійти 1 млрд євро», –
наголосив А. Путілов.
Натомість Росія, судячи з подій на Донбасі, хоче все отримати за
допомогою сили. Тому всі органи влади, як у центрі, так і на місцях, повинні
бути готові попередити агресію антиукраїнських сил і не допустити
конфлікту в інших областях. Ситуація в Запорізькій і Херсонській областях
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доводить, що не всі усвідомлюють загрози, які нависли над Україною
(Роботу підготовлено з використанням інформації таких джерел: Преса
України // http://uapress.info/uk/news/show/47747. – 2014. – 17.11; Наш город.
Новости
Мелитополя
и
Запорожской
области
//
http://news.mspravka.info/news/73120. – 2015. – 23.01; Местные вести //
http://www.mv.org.ua/news/91291dvizhenie_po_vzorvannomu_mostu_vosstanovleno.html. – 2015. – 23.01; Z-city
//
http://z-city.com.ua.
–
2015.
–
23.01;
Сегодня.ua
//
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-zaporozhe-reshili-ukrepit-oboronuna-granice-s-doneckoy-oblastyu-586533.html. – 2015. – 23.01; Херсонщина.
Офіційний
сайт
обласної
державної
адміністрації
//
http://www.khoda.gov.ua/news/na-hersonshhine-sejjchas-operativnayaobstanovka-yavlyaetsya-stabilnojj. – 2015. – 25.01; Газета «Вгору» //
http://vgoru.org/index.php/projects/dopomoga-zbrojnim-silamukrajini/item/9140-v-oblasti-poyavyatsya-komendatury. – 2015. – 24.01;
Херсонщина. Офіційний сайт обласної державної адміністрації
//
http://www.khoda.gov.ua/news/popytka-destabilizirovat-situaciyu-v-oblastirabota-na-putina-andrejj-putilov. – 2015. – 26.01; ПРОLIFE. Новости одни
для всех //
http://newsprolife.com.ua/samyj-bolshoj-pamyatnik-leninu-vukraine-mozhet-razvyazat-voennye-dejstviya. – 2015. – 29.01; ПРОLIFE.
Новости одни для всех // http://newsprolife.com.ua/miting-protiv-mobilizatsiiv-rajone-vremennoj-granitsy-s-krymom. – 2015. – 29.01; Сила слова //
http://silaslova.zp.ua/region/10046-v-zaporozhe-prodolzhatsya-peregovoryvlastey-i-aktivistov-po-snosu-pamyatnika-leninu.html. – 2015. – 1.02; Gazeta.ua
//
http://gazeta.ua/articles/np/_u-zaporizhzhi-ne-vdalosya-povaliti-pamyatnikleninu/607142.
–
2015.
–
1.02;
NEWSru.ua
//
http://rus.newsru.ua/ukraine/02feb2015/inspektoryacenuk.html. – 2015. – 2.02).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман зустрівся з делегацією
Американського єврейського комітету на чолі з виконавчим директором,
головою делегації Д. Харрісом.
Сторони обговорили питання надання допомоги Україні в реалізації
внутрішніх реформ і протидії зовнішній військовій агресії. «Сьогодні
народжується абсолютно нова Україна, у якої багато внутрішніх та зовнішніх
викликів», – зазначив під час зустрічі В. Гройсман.
Керівник парламенту наголосив, що побороти внутрішні загрози в
Україні так само важливо, як і зовнішню агресію. «Внутрішній фронт в
Україні – надзвичайно важливий», – сказав керівник парламенту й
повідомив, що вже формується Антикорупційне бюро, відбувається конкурс
із визначення претендента на очільника цього відомства.
Він наголосив, що докладає зусиль до того, аби робота українського
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парламенту, народних депутатів також була прозорою, відкритою та
ефективною. Парламент, як і уряд, дбає про шляхи й можливість підвищення
обороноздатності держави, забезпечення українського війська, протидію
інформаційній агресії з маніпуляційними технологіями з боку Російської
Федерації. «Все, що відбувається на Сході України – це неприхована агресія,
і ми маємо збільшити усі впливи, аби їй протидіяти, бо Росія поки що не
відступає від своїх намірів знищити Україну», – сказав В. Гройсман.
У свою чергу Д. Харріс заявив про солідарність з українським народом і
підтвердив, що «нова українська влада має підтримку за кордоном». «Путін
допоміг об’єднати український народ», – зазначив він.
Д. Харріс також висловив думку про пріоритетність боротьби з
корупцією в Україні, зазначивши, що це не менша загроза, ніж зовнішні
виклики.
Сторони висловили сподівання на співпрацю.
Керівник парламенту подякував за підтримку України, її суверенітету й
територіальної цілісності. При цьому він зазначив, що українські парламент
та уряд готові до взаємодії з міжнародними інституціями.
Голова Верховної Ради України також провів зустріч з Надзвичайним і
Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Е. Бєлоцерковські
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 4.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та
покладання обов’язків у особливий період».
Законодавчим актом покладено на командирів обов’язок вживати
рішучих заходів щодо припинення вчинення кримінального правопорушення
підлеглими та відновлення правопорядку.
Законом також запроваджено адміністративну відповідальність за
вчинення
військових
адміністративних
правопорушень.
Зокрема,
запроваджено відповідальність за відмову від виконання законних вимог
командира (начальника), недбале ставлення до військової служби,
порушення правил несення бойового чергування, порушення правил несення
прикордонної служби, розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв
військовослужбовцями. Командирам надано право складати адміністративні
протоколи.
Законом вирішено питання відбування покарання у дисциплінарному
батальйоні військовослужбовцями військової служби за контрактом та
призваними під час мобілізації.
Відповідні зміни внесено до Кримінального кодексу, Кодексу України
про адміністративні правопорушення, Кримінально-виконавчого кодексу,
Дисциплінарного статуту, Статуту внутрішньої служби та Статуту
гарнізонної та вартової служб Збройних сил України та Закону
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«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Закон прийнято з урахуванням пропозицій.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1762 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про засади державної
регіональної політики».
Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні,
гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як
складової частини внутрішньої політики України.
До розгляду законопроекту в другому читанні від 6 народних депутатів
України подано 52 пропозиції, з яких 46 враховано, 6 – враховано частково.
Документ було ухвалено з урахуванням пропозицій, внесених під час
обговорення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0908 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про добровільне об’єднання
територіальних громад».
Закон спрямований на децентралізацію публічної влади із реальним
забезпеченням загальновизнаних європейських принципів організаційної,
правової та фінансової самостійності органів місцевого самоврядування,
передбачених Конституцією України засад справедливого і неупередженого
розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними
громадами.
Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0915 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.02).
***
Депутаты не разрешили ввести миротворцев ООН в Донбасс.
Верховная Рада отклонила законопроект «Об обеспечении мира и
стабильности на Востоке Украины», предложенный депутатом от
Оппозиционного блока Ю. Бойко (http://korrespondent.net/ukraine/3475165deputaty-ne-razreshyly-vvesty-myrotvortsev-oon-v-donbass).
Сначала депутаты не поддержали законопроект (147 голосов – «за»).
Потом спикер парламента поставил на голосование вопрос с другой
формулировкой – об отклонении законопроекта, которое поддержали
232 нардепа.
«Обратиться к Организации Объединенных Наций по предоставлению
миротворческого контингента ООН для обеспечения устойчивого мира и
безопасности населения в зоне военных действий», – сказано в проекте
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постановления. Также в документе предлагалось:
– признать невозможным разрешение конфликта на Востоке Украины
военным путем;
– провести прямые переговоры с Российской Федерацией о совместных
исчерпывающих усилиях по прекращению огня;
– признать происшествия на территории Донецкой и Луганской областей
реальными военными действиями, которые привели к гибели тысяч
украинцев;
– немедленно восстановить транспортное сообщение с территориями
Донецкой и Луганской областей с обеспечением механизмов
предотвращения совершения террористических актов;
– обеспечить функционирование украинских средств массовой
информации на всей территории Донецкой и Луганской областей;
– обратиться к ОБСЕ, ООН и другим международным организациям с
просьбой провести объективное расследование всех террористических актов
и фактов насилия с предоставлением общественности их результатов, а также
установить виновных в этих преступлениях;
– обратиться к иностранным государствам с просьбой о немедленном
предоставлении помощи Украине для восстановления экономики и
промышленного потенциала Донбасса, пострадавших в результате военных
действий (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статусу
Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору
цивільної безпеки України (КМЄС в Україні)».
Угода між Україною та Європейським Союзом щодо статусу
консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору
цивільної безпеки України (КМЄС в Україні), вчинена 17 листопада 2014 р. у
Брюсселі, набирає чинності з дня отримання дипломатичними каналами
останнього письмового повідомлення про завершення сторонами внутрішніх
процедур, необхідних для набрання чинності Угодою.
Метою Угоди є створення договірно-правової бази для започаткування
роботи в Україні консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної
безпеки України та визначення статусу КМЄС і її персоналу в Україні.
Ця Угода застосовується тільки на території України.
Згідно з Угодою, «КМЄС в Україні і персонал КМЄС в Україні повинні
дотримуватись законів та правил приймаючої держави та утримуватися від
будь-яких дій або діяльності, несумісних з цілями КМЄС в Україні.
КМЄС в Україні є автономною у виконанні своїх функцій відповідно до
положень цієї Угоди. Приймаюча держава повинна поважати єдність і
міжнародний характер КМЄС в Україні».
Законопроект зареєстровано за № 0003 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.02).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між урядом Литовської Республіки, урядом Республіки Польща та
Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової
частини».
Угода між урядом Литовської Республіки, урядом Республіки Польща
та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової
частини, вчинена 19 вересня 2014 р. у Варшаві, набирає чинності через 30
днів з дати отримання депозитарієм останнього письмового повідомлення
про завершення виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набрання чинності Угодою.
Згідно з Угодою, «сторони створюють спільну литовсько-польськоукраїнську військову частину бригадного рівня (далі – бригада)».
Ця Угода визначає загальне призначення, принципи діяльності, порядок
прийняття рішень, забезпечення безпеки та інші організаційні заходи,
пов’язані з діяльністю бригади.
Угодою також передбачено, що «за згодою сторін командування та
підрозділи бригади мають бути готовими до участі в міжнародних операціях
(далі – операції), що проводитимуться на підставі мандата Ради Безпеки
Організації Об’єднаних Націй.
Участь бригади або її окремих підрозділів в операціях відбуватиметься
виключно на підставі рішення відповідних уповноважених органів
Литовської Республіки, Республіки Польща та України.
Виділення сил до складу бригади не зачіпатиме національного
суверенітету кожної з держав сторін стосовно права самостійного прийняття
рішення щодо розгортання власних сил для участі в конкретній операції».
Законопроект зареєстровано за № 0004 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про позбавлення В.
Януковича звання Президента України».
Верховна Рада постановила позбавити В. Януковича звання Президента
України. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування. Законопроект зареєстровано за № 1883 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про Заяву про визнання
Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння
злочинів проти людяності та військових злочинів вищими посадовими
особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій
ДНР і ЛНР, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового
вбивства українських громадян».
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Згідно з Постановою, Верховна Рада України приймає Заяву про
визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо
скоєння злочинів проти людяності та військових злочинів вищими
посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних
організацій ДНР і ЛНР, які призвели до особливо тяжких наслідків та
масового вбивства українських громадян.
Верховна Рада України доручає Кабінету Міністрів і Генеральній
прокуратурі зібрати необхідні матеріали та належну доказову базу для
звернення до Міжнародного кримінального суду відповідно до п. 3 ст. 12
Римського статуту Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів
проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами
Російської Федерації й керівниками терористичних організацій ДНР і ЛНР,
які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських
громадян.
Проект постанови зареєстровано за № 1887 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про військовоцивільні адміністрації».
Законодавчим актом утворюються військово-цивільні адміністрації як
тимчасові державні органи, що діють у складі Антитерористичного центру
при Службі безпеки України й призначені для забезпечення дії Конституції
та законів України, забезпечення безпеки й нормалізації життєдіяльності
населення, правопорядку, участі в протидії диверсійним проявам і
терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі
проведення антитерористичної операції.
Законом запроваджується можливість утворення військово-цивільних
адміністрацій населених пунктів (в одному чи декількох населених пунктах),
у яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не
здійснюють покладені на них Конституцією та законами України
повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або
самоусунення від виконання своїх повноважень або їх фактичного
невиконання, військово-цивільних адміністрацій районів й областей – у разі
нескликання сесії відповідно районної, обласної ради в установлені Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» терміни, а також для
здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку й
безпеки. При цьому передбачається, що в разі прийняття рішення про
утворення останніх їхнього статусу набуватимуть відповідні районні, обласні
державні адміністрації.
Законом загальне керівництво діяльністю військово-цивільних
адміністрацій
населених
пунктів,
районних
військово-цивільних
адміністрацій покладається на керівників обласних військово-цивільних
адміністрацій; керівництво діяльністю обласних військово-цивільних
адміністрацій у сфері забезпечення громадського порядку й безпеки – на
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керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
Безпосереднє
керівництво
військово-цивільними
адміністраціями
здійснюватимуть
їхні
керівники.
Керівники
військово-цивільних
адміністрацій у населених пунктах призначатимуться на посаду та
звільнятимуться з посади Президентом України, статусу ж керівників
обласних, районних військово-цивільних адміністрацій набувають голови
районних, обласних державних адміністрацій, призначені на відповідні
посади в установленому порядку.
Законом визначено повноваження, права й порядок діяльності військовоцивільних адміністрацій, а також повноваження їхніх керівників.
Закон втрачає чинність через один рік після його опублікування. Термін
дії цього Закону може бути продовжений на підставі Указу Президента
України, затвердженого Верховною Радою України.
Закон втрачає чинність у випадку введення на території України або на
окремих територіях правового режиму воєнного стану чи оголошення стану
війни. Закон прийнято з урахуванням висловлених пропозицій. Законопроект
зареєстровано за № 1855 (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
діяльності Національного антикорупційного бюро України та
Національного агентства України з питань запобігання корупції.
Проектом (реєстр. № 1660-д) пропонується конкретизувати положення
щодо проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному
антикорупційному бюро, підстави для притягнення працівників бюро до
дисциплінарної відповідальності. Зокрема, пропонується встановити, що
особа не може бути прийнята на службу до НАБ у разі, якщо у її фінансовій
декларації будуть виявлені недостовірні відомості, які розходяться з
реальними даними більше ніж на 50 мінімальних заробітних плат.
Документом також передбачено, що на службу до бюро не можуть бути
прийняті особи, які протягом останніх п’яти років до набрання чинності
законом про Національне антикорупційне бюро (НАБ) працювали в
спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в існуючих
органах правопорядку.
Пропоновані законопроектом зміни до Кримінального процесуального
кодексу також спрямовані на запровадження в НАБ інституту детективів, які
б поєднували в собі функції слідчих й оперативних співробітників
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 3.02).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
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безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для
загального водокористування.
Законопроект (реєстр. № 1107) спрямовано на вдосконалення правового
регулювання водних відносин у частині забезпечення безперешкодного та
безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального
водокористування.
У документі передбачається внесення змін до Водного кодексу,
Земельного кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні
адміністрації».
Зокрема, пропонується заборонити обмеження права загального
водокористування у зв’язку з наданням прибережних захисних смуг
(пляжних зон) у користування юридичним або фізичним особам; розширити
положення Водного та Земельного кодексів щодо забезпечення
безперешкодного й безоплатного доступу до узбережжя річок, водойм та
островів для загального водокористування; ввести положення про те, що
перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права
користування землями прибережних захисних смуг, якщо таке право надане
юридичним або фізичним особам.
Змінами до Земельного кодексу пропонується заборонити влаштування
огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до
узбережжя водних об’єктів.
Законопроектом
передбачено
встановлення
адміністративної
відповідальності за неправомірне обмеження безперешкодного й
безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального
водокористування, а також розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення
такого доступу (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.02).
***
Народні депутати – члени міжфракційного об’єднання «Рівні
можливості» провели зустріч з радником ОБСЄ з гендерних питань,
послом М. Бехам і главою спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ в Україні
Е. Апаканом.
Під час зустрічі було обговорено перспективи розробки Національного
плану реалізації Резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 про жінок, мир і
безпеку.
М. Бехам відзначила необхідність скоординованих зусиль депутатів,
представників уряду та громадянського суспільства для виконання
зобов’язань, викладених у Резолюції, ухваленої Україною у 2000 р. На її
думку, в умовах конфлікту в Луганській і Донецькій областях розробка
Національного плану є важливим засобом підвищення участі жінок у сферах
національної безпеки, врегулювання конфлікту та постконфліктного
відновлення.
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Е. Апакан висловив готовність надати підтримку в оцінці ситуації на
тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей і
сприяти налагодженню співпраці ОБСЄ, ЮНІСЕФ, Агентства ООН у справах
біженців щодо евакуації окремих груп жінок, дітей і літніх людей, а також
надання додаткової гуманітарної підтримки для внутрішньо переміщених
осіб.
Представники делегації ОБСЄ висловили готовність підтримати
запропоновану ініціативу і виступити посередниками в налагодженні
мирного діалогу щодо надання гуманітарної допомоги жінкам, дітям і літнім
людям на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької
областей.
Учасники зустрічі також обговорили важливість ратифікації
Стамбульської конвенції Ради Європи про боротьбу з насильством щодо
жінок і домашнім насильством, яка була підписана Україною 7 листопада
2011 р. На їхню думку, ратифікація Конвенції повинна стати довгостроковим
дієвим інструментом боротьби з насильством щодо жінок і домашнім
насильством
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Харківської
області провів нараду з адміністративно-господарським активом.
Глава держави подякував Харкову і всій українській Слобожанщині за
те, що протягом останнього року докладали і докладають зусилля для
збереження миру й стабільності в регіоні та територіальної цілісності
України. «Наш ворог планував – і все ще планує! – через свою розгалужену
агентуру підпалити Харківщину, принести сюди такі ж біди й страждання,
які він обрушив на голови мешканців Донбасу, – зазначив Президент і
закликав харків’ян не втрачати пильності. – Ми сильні насамперед своєю
єдністю. Я впевнений, ми переможемо, вистоїмо, реформуємо і змінимо
країну».
Президент зазначив, що попри ідеологічні розбіжності політичні сили
Харківщини підтримують єдність і територіальну цілісність України.
«Політичні конфлікти внутрішні, в сенсі політичної конкуренції та боротьби,
не повинні розкачувати ситуацію. Вони мають вирішуватися цивілізовано, на
місцевих виборах», – сказав Президент.
П. Порошенко наголосив, що є принципові речі, які не можуть бути
предметом для компромісу. «Україна не буде федеративною, а залишиться
унітарною державою. Європейський вибір не підлягає дискусії, а єдиною
державною мовою є і буде українська», ? зазначив Президент. При цьому він
підкреслив, що ніхто й ніколи не зазіхатиме на право українців говорити тією
мовою, якою їм зручно, у тому числі російською.
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Окремо глава держави звернув увагу на важливу роль військовопромислового комплексу Харківщини в зміцненні обороноздатності країни.
«Роль Харкова тут непересічна. Тут кується наша броня», – наголосив
Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Президент П. Порошенко призначив головою Харківської обласної
державної адміністрації І. Райніна, який з листопада 2014 р. працював
заступником глави Адміністрації Президента. Глава держави представив
нового керівника області під час робочої поїздки в Харківську область 3
лютого.
«Харківська область – стратегічна точка опори України в боротьбі з
терористами, тому надзвичайно важливо, щоб її очолював сильний
управлінець. І. Райнін – надзвичайно професійний чиновник та економіст,
відповідальна й порядна людина, Харківська область – його батьківщина. За
останні місяці він отримав досвід роботи в центральних органах влади, в
своєму ж регіоні працював давно. Перед новим губернатором стоять вкрай
складні завдання, адже Харківщина – по суті, прифронтовий регіон, буферна
зона між охопленим війною Донбасом та мирною частиною України. І.
Райнін – саме та людина, яка зможе забезпечити функціонування державного
апарату в непростій ситуації та утримати мир і спокій у своїй області»,–
зазначив Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Президент України П. Порошенко під час робочої поїздки до
Харківської області відвідав Військово-медичний клінічний центр
Північного регіону, де зустрівся з військовослужбовцями із зони АТО, які
проходять лікування й реабілітацію.
П. Порошенко вручив державні нагороди шістьом воїнам, які виявили
особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності під час боїв під Дебальцевим і Вуглегірськом
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Кабінет Міністрів України ухвалить постанову, що передбачає
можливість грошової виплати розміром до 609 тис. грн на протезування
за кордоном для осіб, які брали участь в антитерористичній операції.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в
середу, 4 лютого.
«Із державного бюджету ми можемо виплатити до 609 тис. грн на одну
кінцівку для складного протезування за кордоном, яке не робиться в
Україні», – наголосив він.
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Цією постановою, за словами глави уряду, також спрощується
процедура отримання державної допомоги для протезування за кордоном,
«прискорюється можливість, щоб людина отримала протез та допомогу від
держави» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.02).
***
Кабінет Міністрів України планує наділити Міжвідомчу комісію з
питань розгляду матеріалів про надання статусу учасника бойових дій
особам, які брали участь в АТО, повноваженнями щодо позбавлення
статусу учасника бойових дій у випадку подання до неї неправдивих
відомостей. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні Кабінету Міністрів України в середу, 4 лютого.
Він нагадав, що уряд України прийняв рішення про звільнення
заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Д. Ісаєнка, який отримав статус учасника
бойових дій.
Глава уряду повідомив, що Кабінет Міністрів прийме рішення щодо
механізму позбавлення статусу учасника бойових дій: «Наділити комісію, яка
працює при Державній службі ветеранів і учасників АТО, повноваженнями
щодо позбавлення статусу учасника бойових дій в тому випадку, якщо до
комісії подані неправдиві відомості».
А. Яценюк звернувся до комісії невідкладно провести засідання й
прийняти відповідне рішення щодо колишнього заступника міністра
Д. Ісаєнка (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.02).
***
Прем’єр-міністр України
А.
Яценюк запросив
керівників
парламентської коаліції на консультації з Кабінетом Міністрів щодо
подальшої програми економічних реформ та ухвалення необхідних законів
у парламенті. Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 4 лютого.
Глава уряду зазначив, що парламент наразі ухвалює політичні рішення
на кшталт позбавлення статусу Президента В. Януковича. «Не знаю, для кого
він ще залишився Президентом… – додав А. Яценюк. – Але після наших
консультацій з членами коаліції треба все-таки ближче переходити до більш
практичних рішень. Складних, які не завжди легко сприймаються, але
потрібних для країни».
Прем’єр-міністр висловив переконання, що «парламентська коаліція
разом з урядом і Президентом України далі буде іти шляхом правильних
реформ і спільно нести політичну відповідальність за всі рішення»: «І з
кожним днем у нас буде все менше популізму, а все більше прагматизму і
націленості на реальний конкретний результат, а не на тимчасові політичні
дивіденди,
які
дуже
швидко
зникають»
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.02).
***
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За дорученням Прем’єр-міністра України А. Яценюка Національна
гвардія України передала Державній службі України з надзвичайних
ситуацій два броньовані КрАЗ-5233ВЕ для евакуації мирних жителів з
територій, які перебувають під постійним обстрілом терористів.
На засіданні уряду в середу, 4 лютого, А. Яценюк повідомив, що загалом
із Дебальцевого евакуйовано 2,5 тис. людей, з яких понад 600 дітей і близько
60 людей похилого віку, які не можуть самостійно пересуватися. Проте
автобуси, якими рятувальники евакуюють мирних жителів, обстрілюються
очолюваними Росією терористами.
Він підкреслив, що Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла
рішення терміново надати броньовані машини для Державної служби з
надзвичайних ситуацій для евакуації мирного населення.
Глава уряду повідомив, що машини повністю заброньовані як для
пасажирів, так і для водіїв. Кожен КрАЗ може перевезти мінімум 20 людей, а
за необхідності й більше.
А. Яценюк наголосив, що ці машини пофарбовані в білий колір, на них
нанесені червоні хрести. Він звернув на це увагу представників міжнародних
організацій, у першу чергу ОБСЄ.
Він також звернувся до Росії, «яка контролює терористів»: «Припиніть
обстріл мирних громадян, перестаньте стріляти по цивільному населенню. Це
злочини проти людяності, і за ці злочини Росії і її терористам все одно
прийдеться відповідати, в тому числі і в Гаазькому трибуналі».
Під час передачі броньованих машин голова Державної служби з
надзвичайних ситуацій С. Бочковський повідомив, що КрАЗи були передані
ДСНС за одну ніч за дорученням глави уряду, даному на засіданні Державної
служби з надзвичайних ситуацій: «Силами гарнізонів Києва і Київської
області завдання було виконано вчасно. Ми промаркували машини належним
чином за європейським зразком – щоб бачили, що це автомобіль, який
використовує служба порятунку».
А. Яценюк висловив вдячність Державній службі з надзвичайних
ситуацій і Міністерству внутрішніх справ України за оперативність
виконання рішень Державної надзвичайної комісії щодо евакуації громадян з
Дебальцевого, Авдіївки та інших населених пунктів, які перебувають під
обстрілом терористів.
«Сподіваюся, що сьогодні (4 лютого) до ночі ці два броньовика доїдуть
до зони евакуації, і ми відновимо евакуацію цивільного населення, дітей і
інвалідів із Дебальцевого, Авдіївки і тих зон, які знаходяться під постійним
обстрілом російських терористів», – наголосив А. Яценюк.
У ці два автомобілі працівники ДСНС завантажили гуманітарну
допомогу для жителів Донеччини. Разом із КрАЗами в зону АТО
направляється близько 10 т харчових продуктів для мирних мешканців
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.02).

***
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Украина с 1 марта лишает граждан России возможности въезжать
в страну по внутренним паспортам. Об этом говорится в постановлении
Кабинета Министров от 30 января, опубликованном на сайте правительства
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3474618-rossyianam-zapretyly-vezzhatv-ukraynu-po-vnutrennym-pasportam).
«Кабинет Министров Украины постановляет: (…) остановить с 1 марта
2015 года действие пунктов 1 и 5 перечня документов граждан Российской
Федерации для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории
Украины, определенного приложением 1 к Соглашению (о безвизовых
поездках граждан Украины и РФ. – Прим. ред.), в части возможности
граждан Российской Федерации въезжать, следовать транзитом, пребывать и
передвигаться по территории Украины на основании паспорта гражданина
Российской Федерации или свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) с
указанием принадлежности к гражданству Российской Федерации», –
говорится в постановлении.
Согласно постановлению, Министерству иностранных дел Украины
надлежит проинформировать правительство РФ о прекращении действия
указанных положений (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015.
– 3.02).
***
Відбір проектів з відновлення зруйнованої інфраструктури Сходу
України проводитимуть у рамках українсько-німецької групи високого
рівня. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Г. Зубко після
зустрічі з федеральним міністром економічного співробітництва і розвитку
Г. Мюлером.
Він також розповів, що весною в Києві планують провести засідання
українсько-німецької групи високого рівня з питань економічного
співробітництва. До цього часу українська сторона планує вийти на
підписання Рамкової угоди з Кредитною установою з відбудови
KfW Федеративної Республіки Німеччина. Це наступний крок у реалізації
спільної заяви між урядом України та федеративним урядом ФРН про
надання кредитних гарантій у розмірі 500 млн євро для фінансування робіт з
відновлення зруйнованої інфраструктури в Луганській і Донецькій областях.
«Надання 500 млн євро під гарантії уряду ФРН здійснюватиметься шляхом
кредитування за участі Кредитної установи з відбудови KfW. З цією метою
Міністерство економічного розвитку і торгівлі має укласти рамкову угоду з
KfW. Відбір проектів здійснюватиметься спільною робочою групою, яка
діятиме в рамках українсько-німецької групи високого рівня», –
поінформував Г. Зубко (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.02).

***
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План відновлення України на 2015–2017 роки, який сьогодні
доопрацьовується урядом, міститиме стратегічні дії, які Україна
повинна зробити, щоб поставити свою економіку на шлях до сталого
розвитку.
Також цей План стане основою для дискусій з міжнародними
партнерами, які мають намір підтримати Україну в її зусиллях у
впровадженні реформ. Про це в Берліні, де відбувається конференція Спілки
німецької економіки в країнах Центральної та Східної Європи (OMV), сказав
віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства Г. Зубко. Він висловив припущення, що
робота над планом буде завершена до кінця лютого.
Щоправда, за його словами, чимало міжнародних партнерів уже сьогодні
активно допомагають Україні в реалізації важливих для галузей економіки
проектів, зокрема галузі житлово-комунального господарства, питаннями
якої опікується Мінрегіон. Г. Зубко висловив сподівання, що така співпраця
розширюватиметься, а її успішні результати стануть поштовхом для
ініціювання в Україні інших проектів у сфері енергозбереження та
енергоефективності (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Викладання філософських, історичних та інших українознавчих
дисциплін у вищій освіті буде збережено. На цьому наголосив віце-прем’єрміністр України, міністр культури України В. Кириленко на брифінгу в
Будинку уряду 3 лютого 2015 р. за підсумками наради щодо обов’язкового
вивчення філософії, історії України та ряду інших гуманітарних дисциплін в
українських ВНЗ.
«Ми усвідомлюємо необхідність збереження викладання філософських,
історичних і загалом українознавчих дисциплін у вищій освіті. Кількість
годин буде не зменшуватися, а збільшуватися», – сказав В. Кириленко.
За його словами, у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про
вищу освіту» в суспільстві почала активно обговорюватися загроза
зникнення філософсько-українознавчих дисциплін з обов’язкового блоку
викладання у ВНЗ.
Усі правові колізії, пов’язані з ухваленням нового Закону України «Про
вищу освіту» і скасуванням переліку обов’язкових дисциплін, будуть зняті
новим наказом Міністерства освіті і науки. Цей документ міститиме
необхідні рекомендації автономним університетам щодо збереження
обов’язкового викладання історії, філософії, історії української культури і
ряду інших дисциплін (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.02).
***
Для забезпечення стабільної ситуації на ринку хліба, у тому числі й
цінової, Мінагрополітики здійснює ряд заходів.
Зокрема, міністерством ініційовано перед урядом здійснення постачання
борошна з Аграрного фонду в регіони для виготовлення хліба простих
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рецептур за цінами, значно нижчими за ринкові.
На сьогодні запаси Аграрного фонду є достатніми для упередження
стрімкого зростання цін на соціальні сорти хліба.
Крім того, 27 січня між міністерством та учасниками ринку –
експортерами зерна був підписаний меморандум про взаєморозуміння на
2014/2015 маркетинговий рік. Цей меморандум дає змогу забезпечити
прогнозований режим експорту зернових і запобігти виникненню дефіциту
продовольчого зерна на внутрішньому ринку (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.02).
***
Міністр інфраструктури України А. Пивоварський і Надзвичайний і
Повноважний Посол Грузії в Україні М. Уклеба домовилися розвивати
нові напрями співпраці в секторі пасажирських перевезень.
Під час зустрічі, яка відбулася в міністерстві, сторони підкреслили, що
наразі жодних проблем із транспортним сполученням між країнами немає –
двосторонні авто- та авіаперевезення максимально лібералізовані та цілком
задовольняють сучасні потреби, розвивається залізнично-поромне
сполучення.
Однак, як зауважив посол, у 2014 р. Грузію відвідали на 17 тис.
українців більше, ніж у 2013 р., а тому є потенціал для започаткування нових
спільних проектів з розвитку пасажирського сполучення, зокрема Грузія
зацікавлена у відновленні руху пасажирських суден між грузинськими та
українськими портами й потенційно, після впровадження безвізового режиму
з країнами ЄС, продовженні такої лінії до портів Туреччини та Болгарії.
Міністр інфраструктури України та посол Грузії в Україні домовилися
опрацювати більш детально ці та інші пропозиції для співпраці в рамках
робочої групи з питань транспорту, засідання якої українська сторона
запропонувала провести вже у І кварталі цього року, а також під час
українсько-грузинської економічної комісії (орієнтовно червень поточного
року).
«Дуже приємно, що в транспортній сфері між Україною і Грузією немає
проблем. Ми намагаємося діяти швидко. Кожен заступник міністра
відповідає за певний транспортний напрямок – разом ми будемо й далі
розвивати співпрацю з грузинськими колегами. Сподіваюся, на прикладі
нашої співпраці, з використанням цього позитивного досвіду вдасться
зміцнити відносини у транспортній сфері з іншими державами-партнерами»,
– сказав А. Пивоварський (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
4.02).
***
Для выезда за границу военнообязанным не нужно специальное
разрешение военкомата, заявил первый замначальника Генштаба ВСУ
В. Талалай. «При пересечении государственной границы никакого
разрешительного документа от военного комиссариата не нужно», – сказал
25

он.
В. Талалай отметил, что распространяемая по этому поводу информация
не
совсем
соответствовала
действительности
(http://korrespondent.net/ukraine/3475213-dlia-vyezda-yz-ukrayny-razreshenyevoenkomata-ne-nuzhno). «Речь шла о процедурах наработки соответствующих
документов, которые предусмотрены требованиями Указа Президента,
которым определено наработать соответствующие механизмы и в
установленном порядке внести в Верховную Раду предложения об
упорядочивании правил пересечения границы», – отметил представитель
Генштаба.
При этом В. Талалай подчеркнул, что не нужно делать акцент
исключительно на «мерах привязывания граждан к месту проживания или
пребывания».
Ранее сообщалось, что мариупольские военкоматы уже получили бланки
справок для выезда за пределы области и страны. В то же время в
военкоматах других областей Украины информацию о получении образцов
справок Корреспондент.net не подтвердили.
Пока эта норма не введена законодательно, но распоряжение о
предоставлении справок военкоматы уже получили.
Ранее Корреспондент.net сообщал, что военнообязанные во время
проведения мобилизации должны получить разрешение военкомата на выезд
не только за границу, но и за пределы административного района. При этом в
Государственной пограничной службе Украины сообщили, что согласно
действующему законодательству при пересечении государственной границы
предъявление справок из военкоматов не предусмотрено (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.02).

ПОЛІТИКА
Государственный секретарь США Дж. Керри в четверг, 5 февраля,
прибыл в Украину с визитом. Об этом сообщил Чрезвычайный и
Полномочный Посол США в Украине Дж. Пайетт.
Отметим, что в рамках визита Дж. Керри проведет встречи с
Президентом Украины П. Порошенко, Премьер-министром А. Яценюком,
главой МИД П. Климкиным, а также с представителями Верховной Рады
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3475557-hossekretarssha-kerry-pryletel-v-ukraynu). – 2015. – 4.02).
***
ООН: Киев не помогает мирным жителям покинуть зону АТО.
Представители ООН наблюдали очереди мирных жителей, подающих
документы на пропуска, в местах, которые обстреливались.
Введенный Киевом пропускной режим в зоне проведения
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антитеррористической операции на Востоке Украины значительно ограничил
передвижение мирных жителей в регионе, а объявление режима готовности к
ЧС может затруднить доставку необходимых медицинских материалов. Об
этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных
вопросов (УКГВ) (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3474946-oon-kyevne-pomohaet-myrnym-zhyteliam-pokynut-zonu-ato).
Доклад ООН охватывает период с 24 по 30 января.
Въезд и выезд из зоны АТО на Донбассе осуществляется с 11 января
лишь через семь транспортных коридоров. С 21 января власти Украины
ввели пропускной режим в зоне спецоперации.
«Свобода передвижения на въезд и выезд из зон, охваченных
конфликтом, была ограничена в результате введенного правительством
Украины временного порядка, в результате которого с 21 января вступила в
силу сложная и неработоспособная пропускная система», – отмечается в
обновленном докладе УВКПЧ, опубликованном во вторник, 3 февраля.
При этом сообщается, что миссии ООН удалось пересечь
разделительные линии благодаря документам организации. «Введенный 21
января порядок не был воплощен и подвергает риску пропускную систему на
месте. Прекращение оказания государственных услуг на территориях,
контролируемых вооруженными группировками, создает дополнительные
сложности по предоставлению необходимых документов для получения
пропусков украинского правительства», – говорится в докладе.
В документе отмечается, что власти Украины сообщали, что
передвижение гражданских лиц в зонах опасности будет облегчено.
«Представители ООН наблюдали очереди мирных жителей, подающих
документы на пропуска, в местах, которые несколько раз обстреливались», –
говорится в тексте.
Число внутренне перемещенных лиц в Украине, по последним оценкам,
составляет более 942 тыс. человек, еще 640 тыс. являются беженцами в
соседних странах. Со времени последнего отчета 21 января количество
внутренне перемещенных лиц в стране увеличилось на 21 тыс. 108 человек.
«Мирные жители оказываются задержанными в зонах конфликта. Многие из
них живут в негигиеничных, перенаселенных подземных убежищах без
туалетных условий, с нерегулярно работающим электричеством, вблизи
линии фронта», – сообщают авторы доклада.
Напомним, 26 января Кабмин принял решение о введении режима
чрезвычайной ситуации (ЧС) в Донецкой и Луганской областях и ввел режим
повышенной готовности к ЧС по всей стране. Также была создана
государственная чрезвычайная комиссия и сеть региональных центров по
реагированию на ЧС (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
4.02).

***
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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики
безпеки Ф. Могеріні закликала встановити тимчасове перемир’я в
Дебальцевому. Про це йдеться в її заяві.
«Я приєднуюся до заклику голови ОБСЄ ... в районі Дебальцевого
встановити тимчасове перемир’я протягом не менше трьох днів, з негайним
вступом в силу, – заявила вона. – Цивільні особи повинні мати можливість
покинути зону конфлікту безпечно».
За її словами, «спіраль постійно зростаючого насильства в Східній
Україні» необхідно зупинити. «Обстріл мирних жителів, там, де це
відбувається, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
Артилерія повинна бути негайно виведена із житлових районів», – закликала
вона.
Нагадаємо, раніше США закликали Росію та проросійських бойовиків
негайно припинити наступальні військові операції на Донбасі і виконати свої
зобов’язання відповідно до мінських угод (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 4.02).
***
ОБСЄ закликає до перемир’я на три дні.
Діючий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр
закордонних справ Сербії І. Дачич закликав усіх учасників боїв за
Дебальцеве на Донеччині утримуватися від насильства й негайно припинити
бойові дії.
Він також закликає всіх учасників боїв з гуманітарних міркувань
негайно укласти місцеве перемир’я терміном принаймні в три дні, щоб
уможливити евакуацію цивільного населення. Голова ОБСЄ попросив свого
спеціального представника у тристоронній контактній групі Г. Тальявіні
порушити це питання через тристоронню групу, ідеться в повідомленні.
Крім того, на думку І. Дачича, це перемир’я необхідно використати для
негайного поновлення консультацій з метою домогтися сталого припинення
вогню й повного виконання мінських домовленостей.
Саме Мінський протокол і Мінський меморандум, підписані у вересні
минулого року, залишаються підґрунтям для мирного вирішення конфлікту,
наголосив діючий голова ОБСЄ.
Дебальцеве, важливий залізничний вузол, який контролюють українські
війська, останніми днями перебуває під постійним обстрілом проросійських
сепаратистів і російських військ, які намагаються захопити його на
порушення мінських домовленостей. Так само вони ведуть активний наступ
практично по всій лінії фронту. Сепаратисти твердять, що готові припинити
вогонь за умови, що лінія контакту буде визнана на нинішній час, за
результатами значних територіальних захоплень, які вони здійснили так само
на порушення мінських домовленостей, поки українська сторона на
виконання цих документів не відповідала силою на наступ. Україна й ОБСЄ
наголошують, що єдина лінія контакту була встановлена 19 вересня та має
бути дотримана (Радіо «Свобода» (http://www.radiosvoboda.org). – 2015. –
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3.02).
***
Комбаты в Верховной Раде отреклись от штурма Банковой 3
февраля. Бойцы добровольческих батальонов не митингуют в Киеве с
Батальонным братством, заявили в парламенте. Об этом с парламентской
трибуны заявил народный депутат от фракции «Народный фронт», командир
батальона
«Миротворец»
А.
Тетерук
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475049-kombaty-v-rade-otreklys-otvcherashneho-shturma-bankovoi).
Вместе с А. Тетеруком к трибуне вышли Ю. Береза («Днепр-1»),
С. Мельничук («Айдар»), Е. Дейдей («Киев-1»), П. Кишкарь («Донбасс»),
О. Петренко («Азов»), К. Матейченко («Артемовск»), М. Бондарь (батальон
Нацгвардии им. Кульчицкого) и другие военные.
А. Тетерук от их имени и от имени тех, кто воюет на фронте, заявил, что
украинские военные не имеют никакого отношения к так называемому
Батальонному братству, которое уже несколько дней проводит митинги в
Киеве. «Мы не имеем никакого отношения к так называемому
Всеукраинскому батальонному братству, которое расшатывает ситуацию
внутри нашей страны», – сказал он.
Ранее сообщалось, что представители Всеукраинского батальонного
братства штурмовали Администрацию Президента. Митингующие
прорвались через шлагбаум и требовали встречи с П. Порошенко. В МВД
Украины заявили, что к Администрации Президента страны П. Порошенко
пришли всего 50 человек, и эта акция санкционированная. Об этом сообщил
начальник пресс-службы Управления МВД Украины в Киеве Ю. Мусташ.
«Это санкционированная акция, заявленная ранее, то есть у них есть заявка
на это. Их там около 50 человек – Всеукраинское батальонное братство. Они
прошли шлагбаум и хотели зайти внутрь, но их, конечно, не пустили. Им
предложили пройти в приемную, но они хотят непосредственно в конференцзал. Пятьдесят человек остаются на месте», – объяснила она.
В тот же день они собрались под зданием Генпрокуратуры с
требованием, чтобы к ним вышел В. Ярема. Также бойцы предприняли
попытку выломать дверь в здание ГПУ, однако после нескольких минут
безуспешного «штурма» бойцы оставили попытки (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.02).
***
Работники завода «Южмаш» провели митинг в Днепропетровске и
сформулировали свои требования к руководству, которые также будут
направлены Президенту и Премьеру.
3 февраля возле центральной проходной «Южмаша» на митинг
собралось около 200 работников. Их требованиями является погашение
долгов – выплату заработной платы работникам задерживают с июля.
Другим требованием является обеспечение государственного заказа для
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завода, в частности от Министерства обороны.
Эти требования митингующие передали руководству завода, а также
планируют направить их Президенту П. Порошенко и Премьер-министру
А. Яценюку.
Накануне в «Роскосмосе» заявили о планах отказа от заказа ракеты
«Зенит», которую производят в Днепропетровске. Для «Южмаша» это
означает потерю 80 % прибыли, рассказал помощник генерального директора
предприятия В. Ткаченко. На заводе считают, что решение России вызвано
«общей политической ситуацией».
В последнее время с завода уволились почти 1 тыс. человек. Об этом
сообщает Украинская служба ВВС (Електронні Вісті (http://elvisti.com). –
2013. – 3.02).
***
По меньшей мере несколько десятков человек вышли на митинг
против мобилизации в Краматорске (Донецкая область). Об этом идет
речь в видео, обнародованном телеканалом «112 Украина» в YouTube. На его
кадрах видны митингующие, в руках у некоторых из них украинские флаги
(http://korrespondent.net/ukraine/events/3474647-v-kramatorske-zhytely-vyshlyna-mytynh-protyv-mobylyzatsyy).
Также на видео видна женщина с табличкой NO WAR («Нет войне»).
Кроме того, за кадром слышно скандирование лозунга «Моя страна –
Украина».
Напомним, что 31 января в Краматорске женщины вышли на митинг
против мобилизации (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
3.02).
***
До Кабінету Міністрів прийшло близько 100 студентів
Національного університету Державної податкової служби України.
До Кабміну вони мають дві вимоги: відновити виплату стипендії, яка не
виплачується з 26 грудня, провести вибори ректора університету, передає
кореспондент УНН. За словами одного з активістів, вибори ректора вже
кілька разів зривалися за добу до того, як вони мали відбутися. На думку
студента, хтось нагорі зацікавлений у тому, щоб вибори ректора не
відбулися.
Свій протест учасники акції називають попереджувальним. Обіцяючи в
разі невиконання їхніх вимог вивести наступного разу на акцію протесту всіх
студентів
університету
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 4.02).
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ЕКОНОМІКА
У січні до зведеного бюджету надійшло 30,7 млрд грн.
За оперативними даними, у січні 2015 р. до зведеного бюджету зібрано
30,7 млрд грн, що на 493,4 млн грн, або на 1,6 % більше показника січня
попереднього року.
З урахуванням перерахувань відповідно до Бюджетного кодексу України
надходження (збір) до державного бюджету становили 25,6 млрд грн, що на
1,8 млрд грн більше січня 2014 р. До місцевих бюджетів надійшло
5,1 млрд грн, що на 1,3 млрд грн, або на 20,4 % менше показника січня
минулого року.
Протягом січня 2015 р. до зведеного бюджету надійшло (сальдо)
25,9 млрд грн, що на 857 млн грн, або на 3,4 % більше показника
попереднього року.
З урахуванням перерахувань відповідно до Бюджетного кодексу України
надходження (сальдо) до державного бюджету становили 20,8 млрд грн, що
на 2,2 млрд грн більше відповідного показника січня 2014 р.
У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з
податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів – 110,1 % (+696,6
млн грн), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний
газ для споживачів усіх форм власності – 126,6 % (+75,6 млн грн), рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів – більше ніж у два рази
(+5,8 млн грн) тощо.
Платникам податків на рахунки відшкодовано 4,8 млрд грн податку на
додану вартість.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування становили 11,9 млрд грн (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
В этом году ЕИБ инвестирует 1 млрд евро в украинские проекты.
Общий портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине
составляет почти 3 млрд евро. Европейский инвестиционный банк намерен в
2015 г. инвестировать 1 млрд евро в проекты в Украине. Об этом говорится в
сообщении Министерства экономического развития и торговли.
Общий портфель проектов ЕИБ в Украине составляет почти 3 млрд евро.
При этом в прошлом году заключено сделок на реализацию проектов на
общую сумму около 1 млрд евро.
«Результатом сотрудничества украинской стороны с ЕИБ в конце 2014 г.
стало завершение подготовки и переход к фазе реализации в проектах
“Реконструкция, капремонт и техническое переоснащение магистрального
газопровода Уренгой – Помары – Ужгород” (кредиторы ЕИБ и ЕБРР – по
150 млн евро), кредитная линия для малого и среднего бизнеса АРЕХ»(ЕИБ –
400 млн евро), “Чрезвычайная кредитная программа для Украины” (ЕИБ –
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200 млн евро)», – отмечено в сообщении министерства.
В 2015 г. ЕИБ планирует сохранить такие же темпы. «На этот год у нас
не менее амбициозные планы: проектов на подписание в этом году остается
тоже примерно на 1 млрд евро», – цитирует пресс-служба ведомства главу
офиса представительства ЕИБ в Украине Л. Чернявскую на встрече с
представителями Минэкономразвития.
Во время встречи стороны обсудили план мероприятий и сроки
подписания и подготовки приоритетных проектов уже в ближайшее время
для пересмотра. Эти проекты касаются сферы энергоэффективности и
энергосбережения в высших учебных заведениях, развития муниципальной
инфраструктуры, поддержки модернизации Каневской ГЭС и поддержки
внешнеэкономической
деятельности
украинских
предприятий
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.02).
***
Польща надасть Україні кредит на суму 100 млн євро. Але ця
допомога буде надаватися на конкретних засадах. Про це сказала прем’єрміністр Е. Копач, повідомляє Польське радіо.
«Це кредит, який буде надано на засадах пов’язаної допомоги. Це
означає, що коли українська влада вкаже галузь, яку потрібно відбудувати на
теренах, охоплених сьогодні військовими діями, то польські підприємці туди
поїдуть, виконають необхідну роботу, а ми – в рамках цього кредиту –
заплатимо нашим підприємцям», – сказала Е. Копач.
За словами Е. Копач, у Києві буде відкрито офіс уповноваженого
польського уряду в справах допомоги Україні.
Польські експерти працюватимуть в окремих відомствах, щоб допомогти
Україні пришвидшити реформи, передусім у галузі боротьби з корупцією,
адміністративної системи та розвитку підприємництва (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.02).
***
«Газпром» на первый квартал снизил цену газа для Украины почти
на 50 дол. Цена на российский газ для Украины на первый квартал
установлена в размере 329 дол. за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил официальный
представитель «Газпрома» С. Куприянов.
«Контрактная цена – 329 дол. за 1 тыс. кубов», – сказал он. В четвертом
квартале прошлого года цена составляла 378 дол. Снижение стоимости газа
почти на 50 дол. связано с понижением мировых нефтяных котировок, к
которым привязана цена на российское топливо для Украины.
«Нафтогаз» и «Газпром» согласовали поставки газа только на первый
квартал 2015 г. Так называемый «зимний пакет» заканчивается в апреле.
Напомним, в ночь на 31 октября 2014 г. Россия и Украина при
посредничестве Еврокомиссии после нескольких месяцев сложнейших
переговоров согласовали «зимний пакет» поставок газа из РФ в Украину. По
его условиям Москва предоставила Киеву скидку в 100 дол. за 1 тыс. куб. м к
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контрактной цене путем снижения экспортной пошлины, а Украина, в свою
очередь, погасила 3,1 млрд дол. долга за предыдущие поставки.
По состоянию на конец октября Украина потребила и не оплатила
примерно 11,5 млрд куб. м газа. Сумма в 3,1 млрд соответствовала
фактически цене на газ примерно в 268 дол. за 1 тыс. куб. м, которую
Украина считает рыночной. В настоящее время Украина, выплатив эти
деньги, считает свой долг перед «Газпромом» погашенным. «Газпром»
считает, что он составляет 2,2 млрд дол. плюс 200 млн пени (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 4.02).
***
«Енергоатом» підписав угоду на добудову сховища відходів за 300 млн
дол.
НАЕК «Енергоатом» уклав угоду з компанією Holtec International (США)
на розробку та впровадження модифікації технології поводження з
відпрацьованим ядерним паливом на енергоблоках АЕС і постачання
устаткування для сховища. Про це пишуть «Наші гроші» із посиланням на
«Вісник державних закупівель».
Вартість угоди становить 299,97 млн дол.
У рамках нової угоди з «Холтек» планується впродовж шести років до
31 грудня 2020 р. постачання на майданчики ЦСВЯП, або
Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС наступного
обладнання: контейнер МЦК-31 – 81 од., контейнер МЦК-85 – 13 од.,
контейнер HI-TRAC – 1 од., контейнер HI-STAR – 5 од., залізнична
платформа для HI-STAR – 5 од., контейнер HI-STORM – 94 од., допоміжне
обладнання – один комплект, технологічне обладнання – один комплект.
В обґрунтуванні закупівлі повідомляється, що метою створення сховища
є заміщення вивезення відпрацьованого ядерного палива Рівненської,
Хмельницької та Південноукраїнської АЕС і забезпечення його зберігання на
території України.
Закупівлю провели за неконкурентною переговорною процедурою.
Первинний контракт із фірмою було укладено в 2005 р. за результатами
тендера, роботи розпочали в 2007 р., виконану частину вже оплачено
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 4.02).
***
Надходження до державного бюджету від приватизації за
підсумками січня становили 100,2 млн грн, що становить 0,6 % від
встановленого на поточний рік плану. Про це повідомили УНІАН у пресслужбі Фонду державного майна України.
Як зазначили у Фонді держмайна, основні надходження від приватизації
у розмірі 100 млн грн було одержано від продажу 21,86 % акцій Іллічівського
судноремонтного заводу.
За інформацією ФДМУ, у січні також до бюджету надійшло 87,3 млн грн
від оренди держмайна, що становить 16 % від встановленого на 2015 р.
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плану.
Відповідно до затвердженого на 2015 р. державного бюджету, від
приватизації планується одержати 17 млрд грн, від оренди – 544 млн грн
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 4.02).
***
Державний
концерн
«Укроборонпром»
планує
збільшити
виробництво українських танків майже в 25 разів – із 5 до 120 од. щорічно
до 2016 р. Про це заявив генеральний директор концерну Р. Романов, передає
«Інтерфакс-Україна».
«У планах на 2015 р. – розвиток основних бойових машин “Оплот” до
40 од., а з 2016 р. концерн випускатиме 100–120 таких одиниць щорічно», –
зазначено в повідомленні прес-служби держконцерну, оприлюдненому в
середу, 4 лютого.
Крім того, підприємства «Укроборонпрому» планують налагодити
серійне виробництво бронеавтомобілів «Дозор», які до цього взагалі не були
на озброєнні Збройних сил України. «Цього року концерн планує виготовити
до 50 од. таких машин, а надалі вийти на рівень не менше 100 в рік», –
зазначено в повідомленні.
Фахівці концерну також найближчим часом розпочнуть дослідноконструкторські роботи вітчизняних безпілотних літальних апаратів і систем
контрбатарейної боротьби. «На наступний 2016 р. буде готова перша
трьохкоординатна станція радіолокації», – запевняють у держконцерні
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 4.02).
***
Минулоріч у Львівській області нафтогазовидобувні підприємства
видобули 122,5 тис. т нафти сирої, що на 4,2 % більше, ніж за 2013 р. Про
це йдеться у звіті про виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Львівської області на 2014 р., який підготував
департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської
ОДА.
Програма передбачала виконання заходів 50 обласних цільових програм,
на які в минулому році планувалося виділити з обласного бюджету майже
169,5 млн грн. Станом на 1 січня 2015 р. профінансовано заходи 49 програм
(98 % їхньої загальної чисельності), на які спрямовано 159,8 млн грн.
За словами директора департаменту В. Лозинського, складна соціальноекономічна ситуація в державі у звітному році повною мірою позначилася на
результатах роботи більшості сфер економіки області, які спрацювали нижче
своїх потенційних можливостей і не змогли забезпечити позитивної динаміки
розвитку. «Таким чином, промисловість області упродовж 2014 р. виробила
продукції на 3,1 % менше минулорічного рівня. У 2014 р. промислові
підприємства області реалізували промислової продукції на 33 000,0 млн грн.
Завдання Програми очікується виконати на рівні 106,5 %», – розповів В.
Лозинський (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.02).
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***
З початку року залізницями України навантажено майже 2,7 млн т
зерна.
Із 1 січня по 4 лютого 2015 р. залізниці України навантажили майже
41 тис. зерновозів, у яких перевезли 2,646 млн т зерна. Зокрема, на експорт на
порти навантажено 2483,7 тис. т зерна (31,8 тис. вагонів), на внутрішній
ринок – 163 тис. т (3 тис. 248 вагони). Про це повідомили фахівці
департаменту управління рухом Укрзалізниці.
За оперативними даними, середньодобове навантаження зерновозів на
залізницях України становило 77,8 тис. т зерна (1 тис. 207 вагонів).
Найбільше зерна за цей період навантажила Південна залізниця –
924 тис. т і Південно-Західна залізниця – 871,4 тис. т. Менші обсяги
навантаження на Одеській залізниці – 333,9 тис. т, Львівській залізниці –
359,7 тис. т, Придніпровській залізниці – 112 тис. т, Донецькій залізниці –
45,6 тис. т (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В этом году Украина должна выплатить МВФ более 1,4 млрд дол.
Следующий платеж запланирован на 27 марта. Украина должна выплатить
ключевому кредитору – Международному валютному фонду – в 2015 г. в
общей сложности 1,007 млрд SDR (более 1,4 млрд дол. по текущему курсу
фонда) долговых платежей. Об этом говорится в сообщении фонда,
размещенном на сайте МВФ, пишет УНИАН.
Согласно обнародованному графику выплаты платежей, Украина должна
была осуществить платежи 30 января и 1 февраля общим объемом
167 млн SDR (235 млн дол. по текущему курсу), включая дополнительные
расходы по обслуживанию.
Следующий запланированный платеж должен быть осуществлен
27 марта в объеме 125 млн SDR (176,5 млн дол.). Платежи в таком же объеме
Украина должна будет выплатить фонду еще трижды – 26 июня, 25 сентября
и 24 декабря.
Объем платежей в апреле – мае составит в общей сложности 166 млн
SDR (235 млн дол.), в июле – августе 165,5 млн SDR (231 млн дол. по
текущему курсу), в ноябре – 8,6 млн SDR (12 млн дол.).
Как ожидается, в 2016 г. объем платежей фонду при условии сохранения
текущих кредитных отношений составит 32 млн SDR (45 млн дол. по
текущему курсу).
Пиковым по объему выплат, при условии сохранения действующей
программы сотрудничества, станет 2018 г. с объемом платежей 1,5 млрд SDR
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(порядка 3,1 млрд дол. по текущему курсу) и 2019 г. с объемом платежей 863
млн SDR (порядка 1,2 млрд дол.).
В то же время в конце января руководство Украины отправило в МВФ
запрос о формировании и подписании новой программы сотрудничества с
МВФ с использованием механизма расширенного финансирования EFF
(Extended Fund Facility). Объем новой программы не оговаривается, срок ее
реализации составит порядка четырех лет.
Напомним, что по линии МВФ Украина получила в 2014 г. 4,6 млрд дол.
Как сообщал «Минфин» ранее, Украина в 2015 г. должна выплатить
порядка 11 млрд дол. внешних долговых платежей. При этом в 2014 г.
Украина погасила долги на 14 млрд дол. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.02).
***
Для проведення весняно-польових робіт українським аграріям у
2015 р. знадобиться 60 млрд грн, що в 1,5 раза більше, ніж роком раніше.
Про це журналістам після зустрічі з банкірами повідомив міністр аграрної
політики й продовольства О. Павленко, передає УНІАН.
За його словами, матеріально-технічні ресурси, необхідні для
проведення посівної, на українському ринку є в достатній кількості, але в
сільгоспвиробників бракує коштів для їх придбання. «Заводи переповнені
добривами. Питання в тому, що потрібно купувати, а грошей немає. Насіння
в наявності є, але його потрібно купувати. Питання засобів захисту рослин не
стоїть… але немає грошей», – сказав О. Павленко.
Тому, за словами міністра, у найближчі тижні банкірам необхідно
визначитися з умовами кредитування агросектору, в іншому разі країна
матиме складнощі з проведенням весняної посівної. «Часу немає. Якщо ми
упродовж тижня-двох не матимемо чіткої картини, я думаю, що у нас будуть
серйозні питання, пов’язані з проведенням весняно-польових робіт», – сказав
він.
За словами першого заступника міністра аграрної політики і
продовольства Я. Краснопільського, також присутнього на нараді з
банкірами, посівну більшою мірою сільгоспвиробники профінансують за
рахунок власних коштів, але дефіцит фінансування становитиме 10 млрд грн.
Він також повідомив, що вартість проведення посівних робіт на 1 га в
2015 р. підвищиться до 3,111 тис. грн – з 2,04 тис. грн у 2014 р. (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 3.02).
***
Украина в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшила
экспорт электроэнергии на 23 %. Об этом в ходе ежегодного общего
собрания членов Совета оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) Украины
сообщил директор ГП «Энергорынок» Ю. Гнатюк, передает «РБК-Украина».
«В отчетном периоде (2014 г.) согласно заключенным договорам
осуществлялись внешнеэкономические поставки электроэнергии из ОРЭ и в
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ОРЭ. По сравнению с 2013 г. объем экспорта электроэнергии уменьшился на
23 % и составил 8 млрд кВтч», – сказал Ю. Гнатюк.
В 2013 г. объем экспортированной электроэнергии составил
приблизительно 9,8 млрд кВтч (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 4.02).
***
В январе на украинском авторынке установлен антирекорд.
Продано и поставлено на учет в ГАИ в 4,6 раза меньше новых легковых
автомобилей, чем год назад (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3474618rossyianam-zapretyly-vezzhat-v-ukraynu-po-vnutrennym-pasportam).
В частности, по данным ассоциации «Укравтопром», за первый месяц
2015 г. в стране было продано и поставлено на учет в ГАИ 2 тыс. 597 новых
легковых автомобилей, что в 4,6 раза меньше, чем год назад.
Одновременно с падением продаж изменилась и структура рынка.
Лидирующую позицию в минувшем месяце занял японский бренд Nissan –
13 %. При этом объем реализации автомобилей этого бренда по сравнению с
январем прошлого года снизился на 35 % – с 521 автомобилей до 340.
Несмотря на потерю 65 % в объемах продаж относительно января
2014 г., французский бренд Renault поменял восьмую позицию рейтинга на
вторую с результатом в 200 проданных авто.
Таким образом, автомобили французско-японского альянса обеспечили
более 20 % всех продаж на украинском рынке новых легковых авто.
На третьем месте Skoda с показателем в 188 проданных автомобилей.
Год назад продажи были на 542 авто больше, но бренд тогда находился на
пятой позиции рейтинга.
Четвертая строчка – за Toyota, которая в январе-2014 занимала вторую
позицию. Текущий результат Toyota – 180 автомобилей (минус 87 % к
аналогичному показателю 2014 г.).
Замыкает ТОП-5 января с показателем в 174 проданных автомобиля
Mazda, занимавшая год назад лишь 15 место с результатом 238 ед.
Как сообщалось, за 2014 г. производство автомобилей в Украине
сократилось более чем на 40 % по сравнению с показателями 2013 г.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 3.02).
***
Наприкінці тижня в «Надра Банк» буде введена тимчасова
адміністрація. Про це стало відомо Delo.UA.
Зобов’язання банку, відповідно до звітності, на кінець 2014 р. становили
32,4 млрд грн. З них коштів фізосіб – 5,6 млрд грн.
Нагадаємо, 2014 р. банк закінчив зі збитками в 1 млрд грн. Сукупні
активи банку «Надра» в 2014 р. збільшилися на 15 % – до 35,8 млрд грн.
Кредити та заборгованість клієнтів у минулому році зросли на 24 % – до
31 млрд грн.
Обсяг сформованих резервів склав 19 % суми кредитної заборгованості
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клієнтів.
Банк «Надра» входить до складу Group DF, яка належить Д. Фірташу. За
активами, за підсумком 2014 р., банк входив до категорії найбільших і
посідав у рейтингу 11 місце (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 4.02).
***
З 9 лютого мають зрости тарифи на проїзд у комунальному
громадському транспорті в Києві. Про це заявив мер столиці В. Кличко.
«Із наступного тижня буде підвищено проїзд у наземному транспорті до
3 грн і метро – до 4 грн», – заявив В. Кличко.
Наразі відповідне розпорядження Київської міської державної
адміністрації перебуває на реєстрації в Головному управлінні Міністерства
юстиції України в Києві (Радіо «Свобода» (http://www.radiosvoboda.org). –
2015. – 4.02).
***
Розничные продажи в еврозоне в декабре 2014 г. увеличились на 0,3 %
относительно предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют данные
статистического управления Европейского Союза, пишет Forbes.
Повышение розничных продаж относительно декабря 2013 г. составило
2,8 %.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения
первого показателя и прогнозировали увеличение второго на 2 %.
Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи
возросли на 0,7 % по сравнению с октябрем и на 1,6 % относительно ноября
предыдущего года. Ранее опубликованные значения были меньше на 0,1 п. п.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.02).
***
Европейский центральный банк не согласен с ключевым пунктом
нового антикризисного плана Греции. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой
на The Financial Times.
Глава греческого Минфина Я. Варуфакис предлагал вариант, в
соответствии с которым Афины привлекут 10 млрд евро через выпуск
краткосрочных казначейских векселей в качестве «промежуточного
финансирования» на ближайшие три месяца, пока Греция согласовывает
новые меры со своими партнерами по еврозоне.
Однако ЕЦБ не желает одобрять продажу долгов. «Греческий план
полностью полагается на ЕЦБ. ЕЦБ займет жесткую позицию», – цитирует
издание чиновника, представляющего одну из стран еврозоны.
Ранее сообщалось, что Я. Варуфакис предложил провести
реструктуризацию суверенного долга. По словам министра финансов, Греция
согласится на отказ от списания части долга при условии осуществления
долговых свопов.
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Позиция ЕЦБ повышает ставки в противостоянии выступающего против
жестких экономических мер правительства Греции и международных
кредиторов Афин. Если ситуация не разрешится, то в ближайшие недели
страна может остаться без запасов наличных средств.
11 февраля министры финансов стран – членов еврозоны, как ожидается,
проведут срочные переговоры и обсудят планы Я. Варуфакиса
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.02).
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