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МИР В УКРАЇНІМИР В ЄВРОПІ
Подолання військового конфлікту на території
окремих районів Луганської та Донецької
областей мирним шляхом
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МЕТА ПРОЕКТУ

1. Припинення озброєного конфлікту на
Сході України мирним шляхом

2. Створення реальних гарантій безпеки
і відновлення територіальної цілісності
України
3. Запобігання сповзання Європи в
повномасштабну війну

Негативні наслідки збройного конфлікту
- порушено територіальну цілісність шляхом анексії
Криму та «гібридної» окупації» частини Донбасу;
- загинуло більше 16 000 цивільних осіб і військових;
- багато населених пунктів Донбасу знаходяться в
стані гуманітарної та екологічної катастрофи;
- більше 3 000 000 вимушених переселенців;
- частково знищено інфраструктуру Донбасу;
- зруйновано промислово-економічні зв’язки
українських підприємств;
- знекровлено бюджет країни.

Міжнародні гарантії
Будапештський меморандум як міжнародна
гарантія територіальної цілісності України виявився
декларативним!

Міжнародна спільнота не має дієвих механізмів
врегулювання аналогічних конфліктів. Існує реальна
загроза ескалації збройного протистояння.
Політики так і не сформували дієву стратегію
припинення військових дій в центрі Європи!!!

Можливі сценарії розвитку подій на Сході
України
Визнання Донбасу окупованою територією
Продовження збройного конфлікту (ООС)
Укладення «гібридного» миру з РФ. Управління
Донбасом на умовах кондомініуму
Проведення виборів на Донбасі (під зовнішнім
тиском). Штучна федералізація України
Початок повномасштабних військових дій в
Європі

Загальні наслідки можливих сценаріїв
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Висновок

Практично всі наведені варіанти та їх
комбінації гарантовано ведуть до
негативного розвитку подій в нашій країні,
зберігають потенційну небезпеку всьому
регіону
На нашій території залишається
джерело загрози не тільки житлу і
здоров’ю громадян України, а й сусіднім
державам і народам.
Продовження збройного конфлікту
несе ризики розв’язання
повномасштабної війни в Європі і навіть у
всьому світі.
Необхідні альтернативні підходи та
інструменти!

Потрібен
альтернативний формат
подолання збройного
конфлікту – мирне
врегулювання конфлікту

Проект мирного врегулювання
 Ініціатива України
 Готовність до мирного врегулювання учасників Будапештського
меморандуму (США, РФ, Великобританія, РФ, КНР), ООН, Європейського
Союзу, та третіх сторін - донорів та інвесторів
 Рішення Ради Безпеки ООН щодо комплексного врегулювання

 Прийняття відповідних законодавчих актів для реалізації проекту мирного
врегулювання (Надання статусу міжнародної економічної зони Донбасу,
амністія, роззброєння, в тому числі шляхом викупу зброї, здійснення
правосуддя за Британським правом, впровадження системи гарантій
захисту інвестицій, в тому числі запровадження на перехідний період
звільнення оподаткування прибутку, створення Фонду відновлення Донбасу,
створення Фонду компенсаційних виплат тощо), спрямування доходів від
видобутку корисних копалин протягом перехідного періоду на розвиток
інфраструктури, виробництва, соціальної сфери, компенсацій втрат

Умови та послідовність
впровадження мирного плану
 Відновлення безпеки (припинення бойових дій, введення на
окуповану територію міжнародного військового
миротворчого контингенту по всій лінії розповсюдження
конфлікту, виведення іноземних збройних формувань і
техніки, демілітаризація і розмінування території)
 Створення Міжнародної перехідної адміністрації
 Організація системи підтримки громадського порядку
міжнародними правоохоронними органами для
забезпечення дотримання права і правосуддя в перехідний
період (в тому числі вирішення захисту прав громадян,
вирішення питання роботи в органах управління територіями,
в перехідний період осіб з іноземним громадянством)

Функції перехідної міжнародної
адміністрації.
Безпека (розділення сторін, роззброєння, демілітаризація, розмінування, повернення
населення)
Поліцейська ( створення тимчасової поліцейських сил та юрисдикції, відновлення дії
закону, амністія та співробітництво з міжнародним терміналом.
Політична (відновлення громадянських та політичних прав і свобод, створення
тимчасової системи самоуправління, підготовку та проведення виборів.
Соціальна (надання гуманітарної допомоги, відновлення системи освіти та охорони
здоров’я, передбачивши надання медичної допомоги та ліків для лікування цукрового
діабету, онкологічних захворювань безкоштовно, забезпечення пенсійних та інших
соціальних виплат, а також компенсацій за втрачене внаслідок окупації майно)
Економічна (відбудова промислових та інфраструктурних об'єктів, в тому числі ,
шляхом залучення міжнародних донорів та інвесторів )

Додаткові гарантії для інвесторів та
донорів на перехідний період
Отримувачі міжнародної донорської допомоги не окладаються податками
на доходи

Доходи інвесторів звільняються від оподаткування
Звільняються від оподаткування фінансові установи, що здійснюють
кредитування будівництва житла для громадян, об'єктів соціальної
інфраструктури, промислового виробництва, екологічних проектів
Фінансовим установам гарантуються безпекові заходи

Захист прав власності інвесторів здійснюється за Британським правом

Джерела фінансування
 Державний бюджет України, в рамках фінансування кожного регіонів
України
 Фонд реконструкції та відбудови Донбасу, створений за участі
підписантів Будапештського меморандуму, які гарантували
територіальну цілісність та безпеку України
 Українські та міжнародні приватні інвестори

 Міжнародні фінансові інститути та банки розвитку
 Приватні інвестори України, які повертають капітали до України на
основі амністії та умові відсутності кримінального переслідування,
звільненні від оподаткування на перехідний період
 Фінансування за рахунок видобутку корисних копалин на підставі
договорів про розподіл продукції

Очікування від реалізації проекту (1)
1. Припинення насилля та загибелі громадян України (військових
та цивільних).

2. Зниження військових та терористичних загроз, демілітаризація
регіону в Європі та світі.
3. Відновлення інфраструктури Донбасу. Перетворення зони
конфлікту в вільну економічну зону з потужними інвестиційними
проектами.

4. Повернення вимушених переселенців.
5. Максимально безболісна реінтеграція Донбасу в склад
України.
6. Перетворення України в територію безпеки. Створення
передумов для побудови сучасного транзитного транспортного
вузлу на перетині Європа-Азія.

Очікування від реалізації проекту (2)
7. Зупинка сповзання Європи до відкритого
військового конфлікту світового масштабу.
8. Відпрацювання дієвого міжнародного механізму
припинення воєнних конфліктів мирним шляхом.
9. Формування фундаменту для побудови дієвого
Балто-Чорноморського союзу.

10. Відновлення авторитету міжнародних організацій,
зокрема ООН та її Ради безпеки.
11. Після завершення перехідного періоду де-окупації
і відновлення місцевого самоврядування території
будуть ре інтегровані у конституційний та правовий
простір України, що сприятиме поверненню значної
частини біженців та переміщених осіб
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