
У Вуглегірську сили АТО деблоку-
вали понад 70 українських си-

ловиків, серед них — 39 бійців роти 
міліції спецпризначення «Світязь» 
та 34 військовослужбовці Збройних 
сил України. 

Як повідомив радник глави МВС 
Зорян Шкіряк, втрат серед україн-
ських силовиків немає. 

«Говорив із командиром «Світя-
зя» капітаном міліції Олександром 
Фацевичем. Він підтвердив, що 
втрат серед особового складу немає. 
Тільки два легких поранення. Наразі 
всі наші воїни перебувають у безпе-
ці», — зазначив Шкіряк. 

Нагадаємо, що українські під-

розділи відійшли з Вуглегірська і на-
разі місто фактично зайняте бойо-
виками. Однак бої за цей населений 
пункт продовжуються, повідомляє 
на своїй сторінці у «Фейсбуці» ба-
тальйон «Азов». 

«Наші війська з тяжкими боями 
залишили Вуглегірськ. Ті сили, що 
були оточені, деблоковані. Однак за 
цей населений пункт бої продовжу-
ються», — йдеться в повідомленні. 

За неофіційною інформацією, 
чотири українські танки були підби-
ті. Зараз там активно працює арти-
лерія — українська та російська. Діс-
татися до міста через це неможливо 
— дороги до нього перекриті. 

 Відомості.інфо

№5 (747)

5 - 11 лютого 2015 року 

http://www.vidomosti.info/

Нацбанк вирішив перейти 
на ринковий курс валют 
Національний банк вирішив із 5 лютого відмовитися 
від використання індикативного курсу, забезпечивши 
єдиний ринковий курс гривні на міжбанківському 
валютному ринку, повідомило джерело на фінансо-
вому ринку, передає «Інтерфакс-Україна». «З четверга 
буде єдиний ринковий курс. Індикативного курсу не 
буде», — сказав співрозмовник за підсумками наради 
з банкірами в НБУ в понеділок. Разом із тим НБУ за-
явив про відсутність планів із уведення обмеження 
продажу валюти тільки під критичний імпорт. 

Саудівська Аравія може 
інвестувати мільярд доларів 
в Україну 
Міністр аграрної політики та продовольства Олексій 
Павленко заявляє про готовність Саудівської Аравії 
інвестувати близько 1 млрд дол. у проекти зрошення в 
Україні. «У нас були переговори, наприклад із компа-
ніями, які готові до 1 млрд дол. інвестувати в системи 
іригації», — сказав він. За його словами, на цей момент 
важливо визначитися з планом робіт за проектами 
зрошення і деякими юридичними питаннями. 

300
стільки гривень у середньому 
заборгував кожен українець 
за комунальні послуги. Так, у 
грудні минулого року борги 
українців за «комуналку» зрос-
ли ще на 7,4% — до 14,708 млрд 
грн, інформує Держстатистики. 
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Військовозобов’язаним заборонять 
роз’їжджати навіть по країні 

(Початок на стор. 1) 
Водночас генерал уточнив, що 

таку довідку не потрібно отриму-
вати, якщо військовозобов’язаний 
виїжджає за межі свого адмінрайо-
ну «на день-два». За його словами, 
мінімальні терміни для виїзду поки 
остаточно не визначені й це та інші 
питання будуть врегульовані най-
ближчим часом на виконання указу 
Президента України № 40/2015. 

«Це має бути довідка установле-
ної форми у військовому комісаріаті, 
де визначено, що громадянин такий-
то перебуває на обліку та має дозвіл 
на виїзд», — додав він. 

На жаль, такі непопулярні на-
міри влади провокують на непопу-
лярні коментарі. Ось як коментує 
цю ситуацію адвокат, експерт Укра-
їнської Гельсінської спілки з прав 
людини Сергій Заєць. 

ЧИМ ЦЕ МОЖЕ ЗАГРОЖУВАТИ 
УКРАЇНЦЯМ? 

Передбачається, що видача таких 
дозволів буде зосереджена в руках 
військових комісарів, і це створює 
великий корупційний ризик і ризик 
суттєвого порушення прав людини. 

Посилання на невідкладність за-
ходів в указі Президента свідчить, 
що такий порядок виїзду з України 
може бути впроваджений негайно. 
Але це призведе до зриву планів ба-
гатьох людей, адже одного дня ви-
никне додаткова вимога, яку просто 
не буде часу виконати. 

Інший аспект — це внутрішньо 
переміщені особи й, зокрема, жи-
телі окупованої території, а також 
громадяни України, які постійно 
мешкають за кордоном, працюють 
там, навчаються в іноземних вишах 
тощо. Такі заяви військового коман-
дування призвели до того, що вже 
багато хто з наших співвітчизників, 
які перебувають за кордоном, висло-
вив небажання повертатися в Украї-
ну хоча би ненадовго: вони бояться 
обірвати навчання або втратити ро-
боту в іншій країні. 

Окреме питання щодо кримчан. 
Люди, які проживають у Криму, за-
раз узагалі не перебувають на вій-
ськовому обліку в Україні, а отже, не 
можуть отримати такий дозвіл. 

До речі, відповідно до Закону 
України «Про порядок виїзду з Укра-
їни і в’їзду в Україну громадян Укра-
їни», існування перешкод для виїзду 
з України може бути навіть підста-
вою для вилучення закордонного 
паспорта. Щоправда, перелік обме-
жень поки не передбачає ситуації, 
про яку тут ідеться. Але це поки що.

НАЦІОНАЛЬНА ТА 
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА 

Відповідно до ст. 33 Конституції 
України, кожному, хто на законних 
підставах перебуває на території 
України, гарантується свобода пере-

сування, вільний вибір місця про-
живання, право вільно залишати 
територію України, за винятком об-
межень, які встановлюються зако-
ном. Громадянин України не може 
бути позбавлений права в будь-який 
час повернутися в Україну. 

Ця норма відповідає змісту ст. 2 
Протоколу № 4 до Європейської 
конвенції про захист прав людини, 
відповідно до якої кожен є вільним 
залишати будь-яку країну, включа-
ючи свою власну. На здійснення цих 
прав не встановлюються жодні об-
меження, крім тих, що передбачені 
законом і є необхідними в демокра-
тичному суспільстві в інтересах на-
ціональної або громадської безпеки, 
для забезпечення громадського по-
рядку, запобігання злочинам, для 
охорони здоров’я або моралі чи з 
метою захисту прав і свобод інших 
осіб. 

Ініціатива Міністерства обо-
рони, очевидно, відповідає одній із 
цілей, передбачених Конвенцією, 
— інтересам національної безпеки. 
Проте легітимна мета не завжди ви-
правдовує засоби. І для того, щоби 
встановлення обмежень могло бути 
виправданим, воно має відповідати 
також низці інших вимог. 

Зокрема, таке обмеження має 
бути передбачене законом. Ані по-
станова Кабміну, ні тим паче наказ 
Міноборони не відповідатимуть та-
кій умові. Тобто відповідне рішення 
може прийняти винятково парла-
мент, причому лише у формі закону. 

Тут виникає низка запитань: 
- Чи буде поширюватися обме-

ження на всіх військовозобов’язаних, 
включаючи жінок, чи лише на чоло-

віків? 
- Але якщо всі чоловіки, як пра-

вило, є військовозобов’язаними, то 
серед жінок таких лише частина. То 
за якими ознаками прикордонни-
ки визначатимуть, яка саме жінка є 
військовозобов’язаною, а яка — ні. 
(Проте введення загального обме-
ження щодо жінок буде відверто 
непропорційним, оскільки біль-
шість із них не підлягає призову. 
Тобто перше питання — про коло 
осіб, на яке поширюватиметься це 
обмеження.) 

За законом розрізняють свобо-
ду пересування та свободу вибору 
місця проживання. Якщо спроще-
но: свобода пересування передбачає 
право залишати домівку на якийсь 
час («право подорожувати»), а сво-
бода вибору місця проживання — 
вибір власне домівки. Проте закон 
також прямо допускає, що домівок у 
людини може бути декілька. 

Зараз відбувається мобілізація. На 
період мобілізації ст. 22 Закону Укра-
їни «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію» обмежено свободу вибо-
ру місця проживання, тобто можли-
вість змінити домівку. Змінювати міс-
це проживання військовозобов’язані 
можуть лише з дозволу військового 
комісара. І це так. 

Однак свобода пересування, зо-
крема право виїзду за кордон, зако-
ном не обмежена. Тому зараз це не 
потребує ніякого дозволу воєнкома, 
а заяви про необхідність отримання 
якоїсь довідки ні на чому не ґрунту-
ються. 

Єдиний випадок, коли дійсно 
може бути обмежено свободу пере-
сування, — це введення воєнного 

стану. Та запровадження воєнного 
стану передбачає зміну ладу всієї 
країни і зачіпає не лише цей аспект. 
На щастя, поки про це не йдеться. 

ЧИ МАЛИ Б ОТРИМУВАТИ 
ТАКУ ДОВІДКУ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ? 

Очільники військового відом-
ства дають суперечливі пояснення 
з цього приводу. А правда полягає у 
тому, що насправді можливості при-
звати таких осіб поки що відсутні 
через перебування їхніх облікових 
справ на окупованій території. Але 
водночас не існує й законодавчо-
го обмеження щодо призову таких 
осіб. Тому заяви про те, що внутріш-
ньо переміщені особи не можуть 
бути мобілізовані, і про те, що зако-
ном ніяких пільг для них не перед-
бачено — однаково правда. Проте 
варто розуміти, що мобілізація та-
ких осіб може остаточно зруйнувати 
їхнє життя. Зміна місця проживання 
вже поставила багатьох у скрутне 
становище. Але здебільшого ці люди 
якось присто-
сувалися: зна-
йшли роботу, 
житло тощо. У 
них були якісь 
заощадження, 
які дозволили 
орендувати по-
мешкання на 
перший час. 
М о б і л і з а ц і я 
таких осіб при-
зведе до того, що 
повертатися їм 
уже буде нікуди. 

Актуально

Адвокат, експерт 
Української 

Гельсінської спілки 
з прав людини

Сергій Заєць

США закликають 
Порошенка не 
повторювати 
помилок Ющенка 

Сполучені Штати зацікавлені 
в успіху нинішньої україн-

ської «демократичної влади» та 
закликають її не повторювати 
помилок, які допустили Віктор 
Ющенко і Юлія Тимошенко. Про 
це заявив Надзвичайний і По-
вноважний Посол США в Укра-
їні Джеффрі Пайєтт в інтерв’ю 
zn.ua. 

«Думаю, що висловлю думку 
всіх своїх колег із Великої сімки, 
а також європейських партнерів, 
коли скажу, що всі ми зацікав-
лені в успіху цієї демократичної 
влади», — зауважив посол. «І од-
нією з найбільших пасток для неї 
буде повторення тих помилок, 
які допустили Ющенко і Тим-
ошенко», — вважає Пайєтт. 

За його словами, якщо Пре-
зидент Петро Порошенко і 
Прем’єр Арсеній Яценюк зараз 
створять таку ж ситуацію, то ба-
гато хто в міжнародному співто-
варистві вмиє руки і скаже: «Ми 
це вже тут бачили». 

Яценюк анонсує 
«тотальні кадрові 
зміни» в регіонах 

Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк анонсує «тотальні ка-

дрові зміни» в територіальних 
органах державної влади. Про 
це він заявив у понеділок під 
час засідання ради реформ при 
Президенті України. За словами 
Прем’єра, незважаючи на при-
йняття урядом та ВР низки ре-
форматорських законопроектів, 
ці закони практично не викону-
ються на місцях. «Саме тому ми 
прийняли рішення про повну і 
тотальну кадрову зміну всіх те-
риторіальних органів. Це склад-
но, тому що нам потрібні фахові 
люди, але іншого шляху немає. А 
тому інша, якісно нова державна 
служба, така сама, як прийшла 
до складу Кабінету Міністрів, 
повинна стати запорукою реаль-
ного запровадження реформ на 
місцях». 

У Вуглегірську вдалося визволити 
з оточення бійців «Світязя» 

У західних областях 5  люто-
го мінлива хмарність, слабкий 
мокрий сніг. Температура вночі 

-5…-3 °C, вдень 0…+2 °C. 6 люто-
го хмарно з проясненнями, без 
істотних опадів. Уночі -4…22 °C, 
вдень -1…+1 °C. 7  лютого не-
велика хмарність, мокрий сніг. 
Уночі -6…-4 °C, вдень +1…+3 °C. 

У північних регіонах 5  лю-
того хмарно, мокрий сніг. Тем-
пература вночі -5…-3 °C, вдень 

-1…+1 °C. 6  лютого хмарно, без 
істотних опадів. Уночі -3…-1 °C, 
вдень 0…+2 °C. 7 лютого мокрий 
сніг із дощем. Нічна температура 

-6…-4 °C, денна -1…+1 °C. 
У Києві 5  лютого хмарно, 

мокрий сніг. Нічна температура 
-3…-1 °C, денна -1…+1 °C. 6  лю-
того хмарна погода, без опадів. 

Уночі -5…-3 °C, вдень -1…+1 °C. 
7 лютого мінлива хмарність, мо-
крий сніг із дощем. Температура 
вночі -6…-4 °C, вдень 0…+2 °C. 

У східних регіонах 5 лютого 
хмарно, мокрий сніг. Вночі -5…

-3°C, вдень +3…+5 °C. 6  лютого 
буде хмарно, йтиме дощ. Нічна 
температура -1…+1 °C, вдень 
+3…+5 °C. 7  лютого хмарно, мо-
крий сніг із дощем. Вночі -4… 

-2 °C, вдень +2…+4 °C. 
У південних областях 5  лю-

того мінлива хмарність, дощ. 
Температура вночі +3…+5 °C, 
вдень +6…+8 °C. 6  лютого 
буде хмарно, йтиме дощ. Вночі 
+1…+3 °C, вдень +4…+6 °C. 7 лю-
того мінлива хмарність, мокрий 
сніг із дощем. Нічна температура 

-1…+1 °C, денна +2…+4 °C. 

 ПОГОДА


