Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ). Заснований у 2003 році. Виходить двічі на тиждень.
Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, професор, заступник гендиректора НБУВ. Редакційна
колегія: Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна. Бюлетень підготували: Т. Гранчак, А. Потіха. Адреса
редакції:
НБУВ,
просп.
40-річчя
Жовтня,
3,
Київ,
03039,
Україна.
Тел. (044) 524–25–48, (044) 525–61–03. E-mail: siaz2014@ukr.net, www.nbuviap.gov.ua. Свідоцтво про
державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.

Передрук матеріалів дозволяється лише
після погодження із СІАЗ: siaz2014@ukr.net

РЕЗОНАНС
/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу
оперативної інформації електронних видань/
Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»

№ 90
(2 грудня 2014 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ .......................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС ............................................................. 3
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА ............................................................ 13
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ................................................................. 21
ПОЛІТИКА .................................................................................... 38
ЕКОНОМІКА ................................................................................ 46
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ...................................... 51

КИЇВ 2014

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України з нагоди річниці
всеукраїнського референдуму щодо підтвердження
Акта проголошення Незалежності України
Шановні співвітчизники!
Сьогодні (1 грудня. – Прим. ред.) виповнюється 23 роки відтоді, як на
карті світу остаточно постала нова самостійна держава – Україна. 1 грудня
1991 р. на всеукраїнському референдумі наш народ сказав своє рішуче «так»
державній незалежності, за яку 24 серпня проголосувала Верховна Рада.
Більш як 90 % українців обрали свободу, продемонструвавши прагнення
назавжди порвати із колоніальною залежністю, тоталітарним минулим і стати
на шлях незалежного демократичного розвитку.
Цьому історичному вибору передувала багатовікова боротьба
українського народу за дане Богом право вільно жити на своїй землі.
Минуло трохи більше двох десятиліть, що відділяють нас від тієї
величної події. Однак випробувань на долю України випало стільки, що їх
було б забагато і для столітньої історії. Найстрашніше з них – нинішня війна,
що стала викликом як для нас, так і для всієї демократичної міжнародної
спільноти.
Дорогі українці!
Рівно рік тому, у неділю 1 грудня, сотні тисяч громадян вийшли на
київський Майдан, щоб висловити обурення кривавою розправою режиму
Януковича над студентами. У цей день українці знову засвідчили своє
прагнення бути незалежним народом. По суті, це був ще один референдум,
який вкотре підтвердив наш історичний вибір.
Ми показали тоді всьому світові, що гідні називатися великим
європейським народом, для якого поняття «свобода», «гідність людини» не
просто слова з Конституції, а є основою і нормою життя.
Ціна за свободу, яку ми отримали 23 роки тому, величезна – життя цілих
поколінь борців за незалежність. У наш драматичний час до сонму
безсмертних долучилися герої Небесної сотні, оборонці Вітчизни, що
полягли у війні на Сході України.
Вічна слава героям!
Новітня історія України дає нам право вважати 1 грудня днем єднання
українців довкола ідеї державності, демократії, європейської інтеграції.
Вітаю вас усіх із цим незабутнім днем. Хай у ваших домівках і в усій
нашій державі буде мир та злагода. Щастя вам і здоров’я.
Слава Україні!
П. Порошенко
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31672.html). – 2014. – 1.12).
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А. Яценюк призначений Прем’єр-міністром України
У четвер, 27 листопада, Верховна Рада України підтримала кандидатуру
А. Яценюка на пост Прем’єр-міністра України.
Подання про призначення А. Яценюка главою уряду внесла
Президентові України П. Порошенку створена коаліція парламентських
фракцій. Глава держави запропонував Верховній Раді підтримати
кандидатуру А. Яценюка. За це рішення проголосував 341 народний депутат.
Виступаючи з парламентської трибуни перед голосуванням, А. Яценюк
сказав: «Творити історію непросто. На наші з вами плечі лягла найтяжча
ноша – ноша історичної відповідальності зберегти державу і відвоювати
нашу незалежність. Країна у війні, люди в біді, і від нас залежить, чи
зупинимо ми агресію».
Він наголосив, що Україна постала перед «російською військовою
навалою»: «Це ніщо інше, як зазіхання на територіальну цілісність і нашу
незалежність, як спроба знищити Україну. Можна воювати з армією і,
напевно, можна армію перемогти. Але не можна ніколи перемогти
український народ і українську націю».
А. Яценюк звернувся до Президента України П. Порошенка: «Шановний
пане Президенте! Вам моя рука для проведення всього, про що Ви сказали з
трибуни. Це наша спільна відповідальність».
Після голосування парламентом за призначення А. Яценюка главою
уряду, він закликав «швидко приступити до формування Кабінету Міністрів
України»: «2015 рік буде складніший, ніж 2014. Усе в наших руках. Уперед –
до
роботи»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247779476&cat_id=2
44274130). – 2014. – 27.11).

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

Сільське господарство в економічній системі України
Сільськогосподарська галузь для Української держави завжди була
однією з пріоритетних сфер як зовнішньоекономічного, так і
внутрішньоекономічного розвитку країни, адже питання організації
виробництва й підтримки продовольчого забезпечення для окремої держави
актуальні в усі часи. Від цього залежить не тільки життєздатність і
самодостатність країни й суспільства, а й безліч найрізноманітніших
напрямів людської діяльності.
У сьогоднішніх умовах військового протистояння й економічної кризи
сільське господарство серед інших галузей демонструє позитивну тенденцію.
Як зазначив Прем’єр-міністр України А. Яценюк, протягом останніх
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декількох місяців агропромисловість стала єдиною галуззю економіки в
Україні, яка збільшила виробництво й експорт. «У складних економічних
умовах, незважаючи на всі труднощі і військову агресію, агропромисловий
комплекс став єдиною галуззю української економіки, яка в останні місяці
збільшила обсяги продовольчого виробництва та експорту», – зазначив він.
А. Яценюк також наголосив, що підписання Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом відкрило перед українським сільським господарством
нові ринки й нові можливості. «Ми показали, що наша продукція є
конкурентоспроможною», – підкреслив глава уряду. За його словами,
аграрний сектор – одна з найбільш перспективних галузей, що забезпечують
зростання української економіки. «Упевнений, Україна з честю стане пліч-опліч з лідерами світових аграрних ринків», – заявив А. Яценюк.
Прем’єр-міністр повідомив, що ріст сільського господарства,
виробництва українського продовольства становив 16 %, порівняно з
аналогічним періодом минулого року. «У нас середня урожайність зросла на
14 %, тому сільське господарство є основним і, на жаль, єдиним локомотивом
підтримки економічної стабільності в Україні», – наголосив А. Яценюк.
Він додав, що очікується значний обсяг надходження валюти в Україну,
у тому числі через продаж продукції сільськогосподарського призначення.
Зібраний урожай дає змогу, з одного боку, експортувати й заробити валюту, з
іншого – забезпечити Україну якісним і стабільним за ціною зерном.
Як інформують ЗМІ, завдяки комплексним заходам, спрямованим на
забезпечення
продовольчої
безпеки
держави,
підвищення
конкурентоспроможності продукції аграрного сектору на внутрішньому й
зовнішньому ринках, вирішення соціальних проблем села, у 2014 р.
спостерігається приріст виробництва валової продукції сільського
господарства порівняно з аналогічним періодом 2013 р. Зокрема, про це
повідомила прес-служба Мінагрополітики. «Так, у січні – жовтні 2014 р.
індекс обсягу сільськогосподарського виробництва становив 107,5 % (без
урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь) у
тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 112,6 %, у
господарствах населення – 102,3 %» – повідомили в міністерстві.
Спостерігається збільшення обсягів виробництва валової продукції у 22
регіонах, серед яких найбільший приріст забезпечено в Сумській (на 21,8 %),
Хмельницькій (на 16,8 %), Вінницькій (на 15,3 %), Херсонській (на 14,9 %),
Харківській (на 13,6 %), Київській (на 13,2 %) областях, зазначили
чиновники.
Тим часом, як інформують ЗМІ, цьогорічна кампанія збору врожаю
практично завершена. Лише на деяких незначних площах не повністю було
зібрано врожай. Повідомляється, що зернові й зернобобові культури
обмолочено на площі – 14,5 млн га (98 %), при врожайності 43,3 ц/га (у
2013 р. – 40,6 ц/га) намолочено 62,8 млн т зерна, у тому числі кукурудзи
26,3 млн т. Найвища врожайність зернових у Хмельницькій області –
63,8 ц/га, Вінницькій – 60,6 ц/га, Київській – 59,5 ц/га, Сумській – 58,4 ц/га й
Черкаській області – 57,7 ц/га.
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Цукрові буряки викопано на площі 328 тис. га (99 % до прогнозу),
накопано 15,2 млн т при врожайності 463 ц/га, (у 2013 р. – 403 ц/га). На
сьогодні працює 36 цукрових заводів (у 2013 р. – 22). Від початку
виробництва перероблено 12,63 млн т цукрових буряків і вироблено
1774,3 тис. т цукру (у 2013 р. – 995,1 тис. т).
Обстеження посівів озимих зернових культур станом на 27 листопада
2014 р. показує, що сходи отримано на площі 7,2 млн га (94 % до посіяних), з
них у доброму й задовільному стані 5,9 млн га (82 %), у слабкому та
зрідженому стані – 1,3 млн га (18 %). За експертною оцінкою, 6 % посівів
(443 тис. га) не утворили сходів. Найбільше таких площ в Одеській,
Миколаївській Кіровоградській і Луганській областях. Подальший стан
посівів залежатиме від погодних умов, насамперед від кількості опадів і
температурного режиму. Крім того, для майбутнього врожаю потрібні
мінеральні добрива.
Як інформують ЗМІ, станом на 28 листопада 2014 р., за оперативними
даними областей з урахуванням перехідних залишків, у наявності (без
урахування АР Крим, Донецької, Луганської областей) є 652 тис. т
мінеральних добрив, або 96 % до заявки. Але тут проблема з цінами, які
значно зросли. За період з 1 червня поточного року відпускні ціни на аміачну
селітру основних вітчизняних хімічних підприємств зросли з 3500 до
5250 грн за 1 т фізичної ваги. Аналітики ринку мінеральних добрив
прогнозують її подальше зростання.
В уряді сподіваються, що за підсумками року Україна зможе виконати
план зі збору й заготівлі зерна. Як відомо, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України прогнозувало обсяг виробництва зерна в країні
(без урахування АР Крим) ц 2014/2015 МР на рівні 63,199 млн т. Про це
повідомляється
в
балансах
міжвідомчої
робочої
групи
при
Мінекономрозвитку. Залишки на початок 2014/2015 МР оцінюються на рівні
8,339 млн т. Таким чином, пропозиція зернових має становити 71,832 млн т.
Потреба внутрішнього ринку прогнозується на рівні 27,415 млн т зерна,
у тому числі пшениці – 11,61 млн т, жита – 0,502 млн т, ячменю – 4,72 млн т,
кукурудзи – 9,14 млн т.
Експорт очікується на рівні 36,68 млн т, у тому числі пшениці –
11,764 млн т, жита – 61 тис. т, ячменю – 4,157 млн т, кукурудзи –
20,235 млн т.
На думку експертів, Україна зможе наростити свій експортний
потенціал, зокрема й за рахунок сільськогосподарської продукції. Як відомо,
положення асоціації з ЄС для України, які набрали чинності з 1 листопада
2014 р., уже дають позитивний результат. Одностороннє застосування пільг
по взаємній торгівлі дало можливість вітчизняним товарам безперешкодно
виходити на ринок ЄС. Незважаючи на загальну нестабільну ситуацію в
Україні, у подальшій довгостроковій перспективі позитивний результат буде
більш вагомим. Особливо це стосується сільськогосподарської продукції.
Після скасування мит та інших бар’єрів, які сильно обмежували поставки,
зернові швидко вийшли на європейський ринок. Більшість експертів
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вважають, що саме це стане першим кроком на шляху до економічного
зростання України й більш глобальної інтегрованості у Євросоюз.
В. Рутицька, експерт агроринку, вважає, що сільське господарство може
вивести Україну з кризи в найближчі роки. «По-перше, частка
агропромислового комплексу у ВВП України наближається до позначки
20 %, що припускає збільшення надходжень до бюджету. По-друге, протягом
2013–2014 рр., на відміну від промисловості та будівництва, сільське
господарство демонструє позитивну динаміку виробництва. І сьогодні левову
частку поставок продукції в Євросоюз становить сільськогосподарська
продукція», – зазначає вона.
При цьому, за її словами, загальна частка експорту українських товарів
до країн Європи за останні 10 місяців уже показує позитивну тенденцію в
плані збільшення на 14 % порівняно з минулим роком. Остання ж комісія ЄС
схвалила українську м’ясо-молочну продукцію, яка відповідає всім нормам і
якостям ЄС, а також демонструє високу якість.
Велику роботу також виконало й Міністерство аграрної політики
України, яке виявилося найбільш динамічним у плані змін. Представники
МінАПК довго, але ефективно працювали над створенням уніфікованої бази
законодавства, яка буде солідарна з нормами ЄС. Вихід на новий і
глобальний, за своїми масштабами, ринок дасть змогу українським товарам
досягти більш високої конкурентоспроможності в плані якості. При тому що
сільськогосподарська продукція має унікальний «вічний» попит.
За інформацією ЗМІ, загальний зовнішньоторговельний обіг України, за
підсумками січня – вересня 2014 р., становив 81,6 млрд дол.
Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу України
за звітний період становив 17,2 млрд дол., або 21,1 %
зовнішньоторговельного обігу України. При цьому експорт продукції
аграрного сектору за вказаний період становив – 12,4 млрд дол., або 29,5 %
від загального експорту України; імпорт – 4,8 млрд дол.,. або 12,1 % від
загального імпорту України. Сальдо позитивне й становило 7,5 млрд дол.
Порівняно з аналогічним періодом 2013 р. відбулося збільшення
експорту сільськогосподарської продукції на 6,9 % (796,3 млн дол.) і
зменшення імпорту на 19,6 % (на 1182,6 млн дол.). Найвагомішими
чинниками
позитивного
сальдо
сільськогосподарської
продукції
залишаються обсяги експорту зернових культур – 38 %, олії – 23,2 % і
насіння олійних культур – 7,8 %, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Як зазначив директор департаменту міжнародного співробітництва
Міністерства аграрної політики та продовольства України Т. Кузьмич,
експорт сільськогосподарської продукції – це на сьогодні єдина галузь
економіки України, що має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Крім того,
за обсягами експорту окремих видів продукції сільського господарства
Україна зайняла позиції серед лідерів міжнародної торгівлі.
За словами керівника департаменту, пріоритетним завданням у роботі
Мінагрополітики є диверсифікація ринків збуту. «Наразі є серйозні
передумови
для
суттєвого
розширення
експорту
української
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сільськогосподарської продукції і значний резерв нарощування присутності
на ринках країн Африки, Близького Сходу та Азії, серед яких найбільш
перспективними є Японія, Південна Корея, В’єтнам, Пакистан, Бангладеш,
Ірак та Китай. Водночас зменшується експорт до країн СНД, включаючи
Російську Федерацію, яка все ж таки залишається одним із найбільших
ринків збуту нашої продукції», – зазначив Т. Кузьмич.
Разом з тим він підкреслив, що українські виробники вже встигли
оцінити перспективи та позитивні моменти від конкретного співробітництва
з ЄС у рамках дії режиму односторонніх торговельних преференцій з боку
Євросоюзу для України. На думку Т. Кузьмича, успішна реалізація Угоди
про асоціацію та використання допомоги ЄС неможлива без реформ й
ініціатив, що були розпочаті урядом. Зокрема, ідеться про прискорення
адаптації законодавства України до норм і стандартів ЄС у відповідних
сферах, реалізацію плану імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС.
«Ми здійснюємо підготовку плану щодо виконання відповідних директив
ЄС, триває підготовка до проведення перших спільних засідань органів
асоціації, створення яких передбачено Угодою і засідання яких вже
заплановано на середину грудня 2014 р.», – зазначив Т. Кузьмич.
Попит на сільськогосподарську продукцію на світовому ринку високий,
і Україна має шанси посісти важливе місце на цьому ринку. Уже сьогодні
темпи експорту зерна з України з початку поточного маркетингового сезону
вражають. Станом на 14 листопада Україна експортувала 13,3 млн т зерна,
що на 2,3 млн т більше, ніж до аналогічної дати минулого МР. Зокрема,
обсяги й темпи експорту українських зернових у маркетинговому сезоні
2013/2014 р. також були рекордними, тому показники цього МР для країни
безпрецедентні.
Деякі експерти вважають, що основна причина темпів експорту – це,
безумовно, девальвація. «У 2008 р., коли була схожа ситуація з національною
валютою, зерно теж вивозили високими темпами», – зазначив директор
інформаційно-аналітичної компанії «ПроАгро» М. Верницький. Крім того,
за його словами, цього року на світовому ринку спостерігається високий
попит на продовольчу пшеницю, що також стимулює її експорт з України.
«Цього року вигідно торгувати продовольчою пшеницею, тому що попит на
світовому ринку шалений. Усі розуміють, що якщо зараз ви не купите
продовольчу пшеницю в Україні, то потім ви її взагалі не купите. Тому що
української продовольчої пшениці не так багато, вона закінчується до січня –
лютого», – наголосив експерт.
У Мінагропроді підтверджують, що попит на продовольче зерно зростає.
Разом з тим, за інформацією відомства, до 14 листопада обсяг експорту
пшениці (продовольчої і фуражної) зріс на 1,3 млн т порівняно з аналогічною
датою 2013 р. – до 6,99 млн т. У цілому, профільне міністерство допускає, що
в поточному МР з країни буде вивезено 11,8 млн т пшениці. Проте рекордні
темпи експорту пшениці насторожують Мінагропрод. У відомстві
стверджують, що, незважаючи на високий урожай пшениці цього року
(24 млн т), зерна продовольчого класу на внутрішньому ринку на 1 млн т
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менше, ніж у 2013/2014 МР.
За словами аналітика зернового ринку консалтингової компанії
«Украгроконсалт» Є. Малишко, скорочення валового збору продовольчої
пшениці пов’язано з несприятливими погодними умовами для цієї культури
на початку літа. Через це частка зерна продовольчої кондиції в загальній
кількості пшениці в Україні в цьому році становила близько 65 %, тоді як
минулого року показник був близький до 80 %.
У цьому зв’язку в профільному міністерстві побоюються, що
безконтрольний експорт пшениці може поставити під загрозу продовольчу
безпеку країни. Як зазначив тодішній міністр аграрної політики І. Швайка,
трейдери можуть вивозити продовольче зерно під виглядом фуражного, тому
необхідно відновити вибірковий контроль над експортними потоками зерна,
практично скасований через ліквідацію Державної інспекції сільського
господарства. «Було прийнято рішення поставити питання відновлення
елементів національної системи моніторингу наявного зерна і його якісних
показників, вибіркового контролю експорту зерна при загальній лібералізації
державного контролю», – зазначив І. Швайка, відразу ж заспокоївши, що не
йдеться про обмеження експорту зерна з України.
Ефективність запропонованих І. Швайкою заходів, як і саме твердження
про загрозу продбезпеці країни, експерти ставлять під сумнів. «Від того, що
ви почнете контролювати, пшениці не стане більше або менше, ви просто
почнете контролювати», – заявив директор інформаційно-аналітичної
компанії «ПроАгро» М. Верницький. На його переконання, контролювати, у
випадку, коли йдеться про експорт продовольчого зерна під виглядом
фуражу, повинен не Мінагропрод, а Державна фіскальна служба. Адже в
такому випадку митна вартість товару буде занижена, а разом з нею
зменшиться й сума митного платежу, що завдасть шкоди бюджету України.
Подібну думку поділяє аналітик зернового ринку консалтингової
компанії «Украгроконсалт» Є. Малишко. За її словами, практика експорту
пшениці продовольчої кондиції під прикриттям фуражної не така вже й
поширена. «Вивезти продовольче зерно під виглядом фуражного теоретично
можна, але я не думаю, що ці схеми у нас сильно поширені», – зазначила
Є. Малишко.
У цілому, експерти сходяться на думці, що продовольчій безпеці
України сьогоднішні темпи експорту пшениці жодним чином не загрожують.
За словами М. Верницького, останнім часом у країні почала активно
розвиватися борошномельна галузь, яка з кожним роком буде відтягувати на
себе все більше зернових потоків, залишаючи продовольчу пшеницю в
країні.
Саме за допомогою борошномелів розмови про загрозливі темпи
експорту продовольчої пшениці з України можуть зникнути назавжди,
вважає директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку
Мінагропроду В. Саблук. «Внутрішній гравець повинен бути сильнішим, ніж
той, який грає на експорт, а у нас навпаки», – зазначив В. Саблук. За його
словами, у європейських країнах до 95 % продовольчого зерна пов’язані
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внутрішніми контрактами, тому питання про надмірні обсяги експорту там
виникнути просто не може. «А у нас буквально пару відсотків пов’язано
контрактами з пекарями, решта лежить у фермера і він ще не знає, кому
продасть – своїм або на експорт», – пояснює В. Саблук.
На його думку, вихід із ситуації, що склалася, полягає в стимулюванні
борошномельної та хлібопекарської галузей в Україні. Щоправда, для цього
потрібно зважитися на вкрай непопулярний крок – відмовитися від
державного обмеження рентабельності виробництва хліба.
Експерти звертають увагу ще на деякі проблеми, зокрема це стосується
регулювання ринку. Україна останні десятиліття є впевненим чистим
експортером зерна, нарощуючи його експортний потенціал. Це означає, що
формування внутрішніх цін на зерно у нас відбувається великою мірою
виходячи з ситуації на світових ринках. Останнім часом у світі, зважаючи на
зростання валових зборів, залишки основних зернових культур неухильно
збільшуються, що, у свою чергу, позначається як на внутрішніх цінах
зернових культур, так і на прибутках виробників.
Як інформують ЗМІ, за останні три роки в світі залишки пшениці на
кінець маркетингового сезону збільшилися майже на 10 %, що сприяло
зниженню цін на 5 %, по кукурудзі – 36-відсоткове збільшення залишків
спричинило падіння ціни на 32 %. Крім зовнішніх факторів, які значною
мірою впливають на рівень ціни, необхідно звернути увагу на внутрішні
фактори, які в основному формують собівартість вирощеного зерна. У
поточному сезоні помітно посилився вплив девальваційного чинника, який
прямо або опосередковано зумовив підвищення цін на матеріально-технічні
ресурси. За період із січня по вересень 2014 р. індекс витрат
сільгоспвиробників зріс на 33 %. Зокрема, таке підвищення цін відбулося
через подорожчання нафтопродуктів на 44 %, мінеральних добрив – на 50 %
тощо.
Ще одна проблема – втрати зерна під час збирання врожаю, які
спричинені дефіцитом транспортних засобів і несвоєчасним вивезенням
продукції з полів. У 2014 р. такі втрати становили 11 %. Рік тому цей
показник становив 10 %. Про це розповіла президент Асоціації аграрних
перевізників України Я. Кучерова. «Близько 23 % транспортних засобів, які
обслуговують агроринок, фактично випали із загального ресурсного пулу
через складне фінансове становище власників автомобілів. Валютні
коливання призвели до різкого зростання цін на дизельне паливо, а також
сервісну інфраструктуру – вартість запчастин на вантажні автомобілі зросла,
що також несприятливо відобразилося на структурі транспортних парків
аграрних перевізників», – зазначила Я. Кучерова.
Крім зерна, важливими експортними продуктами стає продукція
тваринного походження. Виробництво рідкого обробленого молока в Україні
за січень – жовтень 2014 р. становило 915 тис. т, що на 15,1 % більше
показника за аналогічний період 2013 р. Про це 18 листопада повідомила
Державна служба статистики України. Зокрема, у жовтні ц. р. обсяг
виробництва молока становив 97,7 тис. т, що на 19,8 % більше, ніж у жовтні
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2013 р., але на 2,1 % менше показника за вересень п. р. Обсяг виробництва
вершкового масла за 10 місяців 2014 р. становив 101 тис. т (+28,6 %).
Зокрема, у жовтні ц. р. вироблено 9,7 тис. т цієї продукції, що на 23,7 %
більше показника за жовтень 2013 р. і на 8,6 % вище за вересневий показник
у ц. р.
Як інформують ЗМІ, українські молочники за дев’ять місяців 2014 р.
експортували на 15 % продукції більше, ніж за аналогічний період минулого
року. Про це заявив голова ради директорів Спілки молочних підприємств
України, член наглядової ради ГК «Терра Фуд» В. Чагаровський. За його
словами, молочна галузь цього року в цілому показує непоганий результат.
«Є такі ж цифри виробництва продукції, які були в минулому році, і це
непогано, оскільки спостерігалося закриття ринків для українських товарів і
впала купівельна спроможність населення. Крім того, через торговельні
війни з Росією молочна галузь досить успішно переорієнтовувала ринки
збуту», – сказав він.
Також В. Чагаровський зазначив, що необхідно розвивати внутрішній
ринок, а на найближчі п’ять років стратегія експорту повинна стати основою
для молочних компаній.
У цілому, Спілка молочних підприємств прогнозує зростання
виробництва молока в Україні на 3,7 % – до 8,4 млн т у 2015 р. Проте, як
відзначив В. Чагаровський, зростання очікується в основному за рахунок
нарощування виробництва великими фермерськими господарствами. Він
уточнив, що за офіційними прогнозами державних органів, виробництво
молока в 2015 р. зросте на 2 % – до 11,6 млн т. Різницю в прогнозах експерт
пояснив завищеними даними Держстату з виробництва молока домашніми
господарствами.
Разом з тим Спілка молочних підприємств прогнозує скорочення
надходжень молочної сировини для промислового виробництва на 1,5 % – до
5,23 млн т. При цьому експорт молочної продукції зросте на 4,4 % – до
1,2 млн т, а споживання молочної продукції за підсумками року зросте з 150
до 229 кг/рік.
В. Чагаровський зазначив, що за підсумками дев’яти місяців Україна
отримала непогані результати по експорту молочної продукції, але в цілому
по року ситуація буде нестабільною у зв’язку із забороною Росії поставок
української продукції. «У 2015 р. відбудеться стабілізація виробництва сиру.
2015 р. порівняно з 2014 р. повинен бути більш успішним для молочної
галузі», – наголосив експерт. За його словами, Україна продовжує
нарощувати поставки молочної продукції в Білорусь і Казахстан, а також
диверсифікуватиме ринки реалізації за рахунок інших країн.
В. Чагаровський сподівається, що в 2015 р. в Європейському Союзі буде
відмінено квотування виробництва сирого молока, що може вплинути на
обсяги імпорту європейської молочної продукції.
Щоправда, ні В. Чагаровський, ні інші експерти не пояснюють, за
рахунок чого буде нарощуватись виробництво молока, адже кількість корів в
Україні зменшується. Як інформують ЗМІ, поголів’я великої рогатої худоби
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(ВРХ) в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополь) станом на 1 серпня 2014 р. становило
4 млн 925,1 тис. голів, що на 3,2 % менше, ніж за аналогічний місяць 2013 р.
Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат). У тому
числі поголів’я корів зменшилося на 2,1 % – до 2 млн 457,9 тис. голів.
Щоправда, поголів’я свиней зросло на 0,1 % – до 8 млн 113,3 тис.,
поголів’я овець і кіз зросло на 1,6 % – до 1 млн 895,8 тис., поголів’я птиці
зросло на 6,1 %, склавши 268 млн 497,6 тис. При цьому, порівняно з червнем
2014 р. (4 млн 965,0 тис. голів), поголів’я худоби скоротилося на 39,9 тис.
голів.
Проте виробники сільськогосподарської продукції, зокрема м’яса,
сподіваються на кращі результати своєї роботи та шукають нові ринки збуту,
у тому числі й за кордоном. Зокрема, 7 листопада Вінницька птахофабрика
отримала дозвіл на експорт курятини в країни Європейського Союзу.
Обстеження підприємства проводила Державна ветеринарна та фітосанітарна
служба України на відповідність санітарним вимогам з подальшим наданням
права експорту продукції до країн ЄС. Про це сказано в повідомленні
компанії.
Згідно з ним, перше обстеження проводилося в червні, а через деякий
час, протягом декількох місяців оцінку проводили фахівці Європейської
комісії з питань захисту здоров’я і прав споживачів (ГД «Санко»), після чого
фабрика отримала статус виробника, який може постачати свою продукцію в
країни ЄС.
Як відомо, українські виробники продукції птахівництва отримали право
поставляти свою продукцію на ринок Європейського Союзу 23 липня 2013 р.
Єврономер отримали три підприємства компанії холдингу «Миронівський
хлібопродукт» (ТМ «Наша ряба»): Миронівська птахофабрика (охолоджена
та заморожена курятина), Снятинська птахофабрика (гусяче м’ясо, фуа-гра) і
Миронівський м’ясопереробний завод «Легко» (готові м’ясні продукти).
Отримав єврономер і другий за величиною виробник курятини в Україні –
ТОВ «Комплекс “Агромарс”» (ТМ «Гаврилівські курчата»).
За
повідомленням
представників
компанії
«Миронівський
хлібопродукт» (МХП), на підприємствах компанії обсяг виробництва м’яса
птиці за ІІІ квартал 2014 р. зріс на 9 % – до 134 тис. т. Експорт м’яса птиці
зріс на 48 % і становить 44,6 тис. т. Водночас за дев’ять місяців 2014 р. обсяг
виробництва зріс на 16 % – до 403,3 тис. т, а експорт – на 20 %, до
102,1 тис. т.
Разом з тим середня ціна на курятину в ІІІ кварталі становила
22,08 грн/кг (без ПДВ), що на 37 % вище, ніж у ІІІ кварталі 2013 р. Це, як
пояснюють у МХП, найбільшою мірою зумовлено девальвацією української
гривні. За дев’ять місяців 2014 р. зростання цін становить 15 % (до
18,61 грн/кг). «У цілому виробництво м’яса птиці не зазнало втрат,
показавши за дев’ять місяців зростання виробництва курятини в тоннах на
22 %, порівняно з аналогічним періодом 2013 р. Такі показники
відображають не тільки попередні інвестиції в збільшення виробничих
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потужностей, але також більш низьку собівартість виробництва», – заявив
голова правління МХП Ю. Мельник.
За словами представників компанії, серед труднощів, з якими компанія
зіткнулася в цьому році, – заборона на імпорт у країни Митного союзу в
лютому, а також тимчасова зупинка операційної діяльності птахофабрики
«Шахтарська Нова» (розташована в Донецькій області), яка виробляла 30 %
інкубаційного яйця МХП. «Зупинка виробництва інкубаційного яйця на
птахофабриці “Шахтарська Нова” була повною мірою компенсована
імпортом інкубаційного яйця від кращих виробників і мала лише незначний
негативний вплив на собівартість. Ми робимо все для підтримки працівників
Шахтарської птахофабрики, зокрема, надаємо можливість тимчасового житла
та працевлаштування на інших виробничих майданчиках МХП», – зазначив
Ю. Мельник.
Разом з тим успішна стратегія диверсифікації експорту не тільки
мінімізувала негативний вплив заборони на ввезення продукції до країн МС,
а й привела до збільшення обсягів експорту м’яса птиці на 22 %, порівняно з
аналогічним періодом минулого року.
На думку експертів, уряд України досяг значних результатів у роботі,
що проводиться з дерегуляції аграрного ринку. Однак цей процес необхідно
продовжувати. Так, оптимізації потребує логістика перевезення аграрних
вантажів, потрібне створення ефективної системи хеджування ризиків,
удосконалення процедури сертифікації насіннєвого матеріалу тощо. Про це,
зокрема, заявив директор місії USAID в Україні Д. Бартон. При цьому він
зазначив, що USAID на сьогодні розробляє проект партнерства, який дасть
змогу місії виступати посередником по залученню інвестицій та
фінансування в аграрний сектор української економіки.
У цілому, експерти вважають, що для вирішення більшості проблем, а
також використання в повному обсязі потенційних можливостей АПК
України та максимальної реалізації аграрного потенціалу країни, українське
сільське господарство потребує додаткового припливу інвестицій. Без
залучення значних коштів вітчизняних і зарубіжних інвесторів нарощувати
виробництво сільськогосподарської продукції буде важко. Тому потрібні
реформи, які б стимулювали надходження інвестицій в аграрний сектор
(Роботу написано з використанням інформації таких джерел: Навіть без
окупованих територій у сільському господарстві приріст виробництва //
http://socportal.info/2014/11/18/navit-bez-okupovanih-teritorij-u-sil-s-komugospodarstvi-pririst-virobnitstva.html. – 2014. – 18.11; Прем’єр Яценюк
запропонував до Уряду Л. Козаченка та І. Мірошніченка //
http://agroconf.org/content/premier-yacenyuk-zaproponuvav-do-uryadulkozachenka-ta-imiroshnichenka. – 2014. – 14.11; Україна: Хід польових
робіт // http://agroconf.org/content/ukrayina-hid-polovih-robit-201114-r. –
2014. – 21.11; Минэкономики: В 2014/15 МГ будет произведено 63,2 млн т
зерна
//
http://agroconf.org/content/minekonomiki-v-201415-mg-budetproizvedeno-632-mln-t-zerna. – 2014. – 19.11; АПК України виводить країну
на ринок ЄС // http://rbn.cc/ua/news/5224-apk-ukrajiny-vyvodyt-krajinu-na12

rynok-jes. – 2014. – 18.11; Чагаровский: Украина нарастила экспорт
молочки на 15 % // http://agroconf.org/content/chagarovskiy-ukraina-narastilaeksport-molochki-na-15. – 2014. – 14.11; Зерно: Цены растут – ценовой
паритет ухудшается // http://agroconf.org/content/zerno-ceny-rastutcenovoy-paritet-uhudshaetsya-uak. – 2014. – 31.10; Через дефіцит
транспортних засобів втрачено 11 % урожаю // http://ab.org.ua/cherezdefitsit-transportnih-zasobiv-vtracheno-11-urozhayu/. – 2014. – 19.11;
Госстат: В Украине выросло производство молока и сливочного масла //
http://agroconf.org/content/gosstat-v-ukraine-vyroslo-proizvodstvo-moloka-islivochnogo-masla. – 2014. – 20.11; Винницкая птицефабрика получила
разрешение на экспорт в ЕС // http://agroconf.org/content/vinnickayapticefabrika-poluchila-razreshenie-na-eksport-v-es. – 2014. – 18.11; МХП
увеличил экспорт мяса птицы в 1,5 раза // http://agroconf.org/content/mhpuvelichil-eksport-myasa-pticy-v-15-raza. – 2014. – 18.11; Україна: Хід
польових робіт на 28.11.14 р. // http://agroconf.org/content/ukrayina-hidpolovih-robit-na-281114-r. – 2014. – 28.11; Чагаровский: В 2015 г.
производство
молока
составит
8,4
млн
т
//
http://agroconf.org/content/chagarovskiy-v-2015-g-proizvodstvo-molokasostavit-84-mln-tn. – 2014. – 27.11; Козаченко: Реализация аграрного
потенциала требует инвестиций // http://agroconf.org/content/kozachenkorealizaciya-agrarnogo-potenciala-trebuet-investiciy. – 2014. – 27.11; Україна
зменшує імпорт та збільшує експорт сільськогосподарської продукції //
http://ab.org.ua/ukrayina-zmenshuye-import-ta-zbilshuye-eksportsilskogospodarskoyi-produktsiyi/.
–
2014.
–
23.10;
«Експорт
сільськогосподарської продукції – єдиний сектор економіки України, що
має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі», – Тарас Кузьмич //
http://minagro.gov.ua/node/15164. – 2014. – 18.11).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман заявляє, що зробить усе
від нього залежне, аби влада була єдиною та приймала рішення, які
очікують українські громадяни.
Під час брифінгу для журналістів В. Гройсман наголосив, що
новообраний парламент отримав «величезну довіру українського народу і
мандат на зміни, на реформи».
За словами Голови Верховної Ради, обіймаючи цю посаду, він має намір
докласти всіх зусиль, щоб «приймати рішення, які потрібні країні,
підтримувати реформи, створити нормальну і якісну робочу атмосферу
всередині українського парламенту». «Врешті-решт, потрібно відновити
довіру, зробити усе, щоб український парламент був не гальмом реформ і
змін, а двигуном», – сказав він, додавши, що сьогодні парламентарі «заклали
дуже серйозну основу для цього».
«Я зроблю все залежне від себе, щоб влада була монолітною і єдиною,
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щоби ми змогли приймати рішення, які очікують мільйони українців. І як
громадянин країни, я дуже хочу, щоб Україна була незалежною, соборною,
єдиною, успішною, по-справжньому європейською державою, – заявив
В. Гройсман. – У нас немає часу. Досить чекати реформ чи говорити про них.
Маємо формувати уряд, парламент, діяти дуже швидко і зрозуміло для
українського суспільства, виправдати довіру кожного, хто віддав свій голос
за новий український парламент».
Відповідаючи на запитання журналістів, В. Гройсман повідомив, що
кадрові пропозиції щодо складу президії парламенту й уряду будуть внесені
до 2 грудня. «Ми прийняли рішення до 2 грудня сформувати пропозиції щодо
президії Верховної Ради, комітетів, їх персонального складу, а також
персонального складу уряду, і затвердити програму дій Кабінету Міністрів»,
– сказав він.
Керівник парламенту зазначив, що нині передчасно говорити про
конкретні персоналії, наголосивши, що «це мають бути професійні люди».
При цьому він повідомив, що має намір провести консультації з усіма
політичними силами щодо кандидатур на посади заступників Голови
Верховної Ради і «вийти до українського суспільства з узгодженою
позицією»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/99122.html). – 2014. – 27.11).
***
Створення в парламенті проєвропейської більшості є запорукою
проведення в Україні швидких реформ. На цьому наголосив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман під час зустрічі з делегацією депутатів
політичної групи «Прогресивний альянс соціалістів і демократів»
Європейського парламенту. «Ми будемо робити ці зміни», – сказав він.
Керівник парламенту також повідомив, що на сьогодні тривають
консультації щодо формування уряду, підкресливши, що «Президент,
парламент і уряд є однодумцями».
Голова Верховної Ради заявив про важливість відновлення довіри до
влади. «Ми розуміємо, що зміни і реформи потрібні Україні, розуміємо, що
перед нами стоять серйозні виклики», – зазначив він, додавши, що Україна
потребує підтримки з боку європейських партнерів. «Самостійно здолати
виклики Україні важко», – сказав В. Гройсман.
При цьому В. Гройсман додав, що Верховна Рада, яка розпочала свою
роботу, нині має період «особливої відповідальності». У цьому контексті він
наголосив на необхідності активізації взаємодії між парламентами
європейських країн, а також з Європарламентом.
У свою чергу президент групи «Прогресивний альянс соціалістів і
демократів» Європарламенту Д. Піттелла погодився з тим, що нинішній час є
для України вкрай важливим з огляду на необхідність прийняття швидких
рішень щодо реформування правової системи, економіки, проведення
децентралізації.
Він також наголосив на важливості створення в Україні на
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законодавчому рівні умов для залучення європейських інвесторів, які, за його
словами, зацікавлені «вкладати в Україну».
Учасники зустрічі висловили сподівання на плідну співпрацю в рамках
роботи над імплементацією Угоди про асоціацію Україна – ЄС (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/99295.html). – 2014. – 1.12).
***
Верховна Рада працюватиме у вівторок, доки не буде сформовано
склад нового Кабміну. За відповідну пропозицію спікера В. Гройсмана
проголосували 310 депутатів.
«Хочу вас поінформувати, що майже всі питання щодо формування
уряду і комітетів вирішені. Але є ще декілька питань, які потрібно узгодити»,
– сказав В. Гройсман.
Тому він запропонував увечері працювати, поки новий Кабмін не буде
сформований і депутати його підтримали.
В. Гройсман також оголосив, що Збори коаліції відбудуться у 15 годині в
сесійній залі для зустрічі з Прем'єром А. Яценюком і узгодження кандидатур
в Кабмін.
Верховна Рада продовжить свою роботу на вечірньому засіданні, яке
розпочнеться
о
16
годині
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/2/7046129/). – 2014. – 2.12).
***
Фракції у Верховній Раді станом на 29 листопада досягли
домовленостей щодо розподілу парламентських комітетів.
Як повідомило «Українській правді» інформоване джерело в БПП, Блок
П. Порошенка отримає представництво в комітетах правової політики, з
питань податкової та митної політики, АПК, транспорту, екології, з питань
бюджету, з охорони здоров’я, у комітетах закордонних справ (або –
євроінтеграції), з питань культури і духовності, у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів, з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту й туризму.
Фракції партії «Народний фронт» дістануться комітети з питань
нацбезпеки і оборони, з питань ПЕК, економічної політики, з питань
соцполітики та праці, антикорупційний, з питань свободи слова, а також
науки й освіти.
За даними джерела, представники «Самопомочі» очолять комітети
інформатизації та інформаційних технологій, Комітет закордонних справ
(або – євроінтеграції). Як варіант: «Самопоміч» відмовиться від одного з
комітетів в обмін на висунення своєї кандидатури на пост віце-спікера.
«Батьківщина» має намір делегувати свого представника до Комітету з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; фракція
О. Ляшка – у Комітет з питань промполітики і Комітет держбудівництва і
місцевого самоврядування, або ж відмовитися від одного з комітетів із
правом отримати місце віце-спікера.
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Група під керівництвом В. Хомутинника «Економічний розвиток»
претендує на Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
Представники Опозиційного блоку мають намір очолити Регламентний
комітет і Комітет з питань прав людини, нацменшин і межнаціонльних
відносин.
За даними джерела, рішення щодо В. Рабиновича скасовано – раніше
повідомлялося, що він може очолити Комітет з питань свободи слова.
Крім того, стало відомо, що представниця «Народного фронту» в
парламенті В. Сюмар очолить Комітет Верховної Ради з питань свободи
слова
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/29/7045849). – 2014. – 30.11).
***
«Народный фронт» обратился к Председателю Верховной Рады
В. Гройсману, а также депутатам коалиции «Европейская Украина»
относительно избрания главы парламентского Комитета национальной
безопасности и обороны.
«Украинские политики должны четко осознать, что времени на кадровые
эксперименты, на обучение неопытных руководителей нет. Любые ошибки и
задержки могут стоить очень дорого в условиях агрессии против нашей
страны. Именно поэтому обращаем Ваше внимание на тот факт, что партия
“Народный фронт” шла на парламентские выборы с детально разработанной
программой укрепления национальной безопасности и обороны», –
говорится в сообщении.
В «Народном фронте» подчеркивают, что в списке партии есть люди,
которые непосредственно принимали участие в военной операции на Востоке
Украины, а представители «Народного фронта» А. Турчинов, А. Парубий,
С. Пашинский, А. Аваков координировали работу по возрождению
обороноспособности
Украины,
были
инициаторами
создания
добровольческих батальонов милиции и Национальной гвардии,
«участвовали в принятии важных решений по борьбе с российской
агрессией».
«Учитывая вышеизложенное, мы, народные депутаты, командиры
воинских формирований и спецподразделений, считаем, что Комитет по
вопросам национальной безопасности и обороны должен возглавить
представитель “Народного фронта” для реализации законодательных задач
по реформе армии. Реформы, концептуальные подходы которой мы
разделяем как командиры добровольческих батальонов и военные эксперты»,
– говорится в заявлении партии.
Данное обращение подписали Д. Ярош, А. Билецкий, А. Тетерук,
Е.
Дейдей,
К.
Матейченко
и
Д.
Тымчук
(Главком
(http://glavcom.ua/news/252674.html). – 2014. – 1.12).
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***
Продолжается деление парламентских комитетов – журналистам
стало известно, кто претендует на должности глав комитетов
Верховной Рады. Об этом сообщили изданию «Українська правда»
источники в ВР.
Так, за Комитет экологии идет борьба между Н. Томенко и К. Усовым.
На должность главы Комитета по налогам и банковской деятельности
претендуют О. Продан и А. Павелко. По кандидатуре А. Павелко пока
единого решения фракции нет.
Комитет по энергетике может возглавить Н. Мартыненко, по
евроинтеграции – В. Арьев.
Комитет по национальной безопасности могут возглавить С. Пашинский
или С. Семенченко, Комитет соцполитики – Л. Денисова.
На руководство в Антикоррупционном комитете претендуют Е. Соболев,
Т. Чорновол и А. Парубий.
Комитет по правоохранительной деятельности может возглавить
А. Кожемякин,а Комитет по науке и образованию – Л. Гриневич.
Комитет экономполитики может возглавить А. Иванчук, Комитет
молодежи и спорта – А. Палатный, Комитет охраны здоровья – О. Богомолец.
Комитет по банковской деятельности возглавит представитель группы
В. Хомутынника, а Комитет по строительству отдают группе И. Еремеева.
Бюджетный комитет может возглавить В. Пинзенык, Комитет по
международным отношениям – А. Гопко, Комитет АПК –Т. Кутовой, однако
на него претендует также «Самопоміч» и предлагает І. Мирошниченко.
Фракции О. Ляшко предлагается отдать Комитет промышленной
политики.
Сообщается, что Комитет по СМИ и свободе слова может возглавить
В. Сюмар.
Пока неизвестно, кто возглавит Комитет культуры и духовности
(Главком (http://glavcom.ua/news/252668.html). – 2014. – 1.12).
***
Депутати чотирьох фракцій зробили подання до Конституційного
Суду про скасування закону про всеукраїнський референдум.
Подання підписали 57 депутатів із чотирьох фракцій коаліції – партій
«Блок П. Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч» і «Батьківщина», а
також позафракційні.
Серед підписантів – колишні журналісти й громадські активісти, які
стали депутатами, а також лідери фракцій Ю. Луценко та Ю. Тимошенко.
Доповідачем у КС буде співзасновник коаліції громадських організацій
«За чесний референдум», експерт «Реанімаційного пакета реформ»
Ю. Кириченко.
Закон про референдум був ухвалений у 2012 р. в останній день роботи
Верховної Ради VI скликання з чисельними порушеннями Конституції та
Регламенту парламенту. Закон передбачав можливість ухвалення Конституції
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на референдумі, а також можливість обирати Президента в парламенті
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/1/7046006). –
2014. – 1.12).
***
Фракція «Блоку П. Порошенка» ухвалила рішення про необхідність
заслуховування кожного кандидата в міністри. Про це у своєму Facebook
заявив лідер парламентської фракції БПП Ю. Луценко.
«Фракція Блоку П. Порошенка ухвалила рішення про необхідність
заслуховування кожного кандидата в міністри, від яких будемо вимагати
гарантій зламу корупційних схем та усунення корумпованих заступників, –
заявив Ю. Луценко. – Це – не поза і не примха. Це – повернення політичної
ваги українському парламенту».
Також Ю. Луценко пояснив, що корупція лишається однією з двох
проблем попереднього Кабміну. «Сотні мільйонів і далі розкрадаються
практично в кожному ресурсному міністерстві. Хабарництво залишається
питомою ознакою влади», – зазначив він.
При цьому він додав, що також за вісім місяців попередній Кабмін «так і
не розпочав реформ». «Посилання на війну не приймаються. Навпаки, в цей
критичний час тільки радикальні реформи є шляхом до перемоги», – заявив
Ю.
Луценко
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/29/7045863). – 2014. – 29.11).
***
В партии «Блок П. Порошенко» утвердили список кандидатов на
должности в правительстве. Об этом сообщают источники
Громадського.ТБ.
Министерство топлива и энергетики может возглавить В. Демчишин,
Министерство здравоохранения – А. Квиташатлы, Минэкономики –
А. Абромавичус.
Главой Минфина в партии хотят видеть Н. Яресько.
Кроме того, сообщается, что на должность главы Минобразования будет
претендовать С. Квит, на должность первого вице-премьера – Г. Зубко.
Главой Министерства соцполитики в Блоке П. Порошенко хотят видеть
П. Розенко (Главком (http://glavcom.ua/news/252660.html). – 2014. – 1.12).
***
Парламентська фракція «Самопоміч» готова відмовитися від посад,
«якщо будуть кандидатури тих, хто може зробити більше». Про це у
своєму Facebook повідомив нардеп від «Самопомочі», комбат «Донбасу»
С. Семенченко.
«Відбулася рада коаліції. Координатором коаліції на найближчий час
обрано Ю. Луценка», – зазначив він.
Також С. Семенченко повідомив, що відбулися консультації щодо
керівництва Верховної Ради. «Принципова позиція “Самопомочі”: жодних
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керівних посад людям, які голосували за ганебні закони 16 січня.
Запропоновано обрати віце-спікером парламенту командира добровольчого
батальйону. Ми підтримуємо кандидатуру Ю. Берези з “Народного фронту”,
– заявив С. Семенченко. – Принципова позиція “Самопомочі”: нам не
потрібні посади без можливості реально змінювати систему і добиватися
перемоги у війні. Готові відмовитися від всього, якщо будуть кандидатури
тих, хто може зробити більше».
При цьому С. Семенченко заявив, що «Самопоміч» готова взяти на себе
відповідальність за такі блоки: віце-спікер – О. Сироїд, Антикорупційний
комітет ВР – Є. Соболєв, Комітет з питань міжнародних відносин – Г. Гопко,
Комітет з питань нацбезпеки і оборони – С. Семенченко, Комітет з питань
АПК
–
І.
Мірошниченко
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/30/7045912). – 2014. – 30.11).
***
У структурі Кабінету Міністрів може з’явитися міністерство у
справах інформаційної політики, головним завданням якого буде захист
інформаційного простору України від російської пропаганди та
контрпропаганда в Росії, на території тимчасово окупованих територій
Криму та Донбасу. Про це заявив у своєму Facebook радник глави МВС,
нардеп А. Геращенко.
«Є ідея створити у структурі Кабміну міністерство у справах
інформаційної політики, головним завданням якого буде захист
інформаційного простору України від російської пропаганди і
контрпропаганда в Росії, на території тимчасово окупованих територій
Криму та Донбасу. Це питання давно назріло і я б навіть сказав перезріло, –
зазначив він. – Упевнений, що така ініціатива, якщо буде узгоджена всіма
п’ятьома фракціями коаліції, буде одноголосно підтримана парламентською
більшістю».
За його словами, на пост міністра інформаційної політики
обговорювалася
кандидатура
Ю.
Стеця
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/30/7045906). – 2014. – 30.11).
***
Народные депутаты от фракции ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко
и А. Кожемякин зарегистрировали в Верховной Раде законопроект,
который предусматривает порядок импичмента Президента Украины.
Сам текст проекта закона на сайте парламента пока отсутствует.
Авторами документа стали лидер ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко и
нардеп от этой политической силы А. Кожемякин.
Отметим, что подписанное пятью партиями коалиционное соглашение
предусматривает принятие закона, который урегулирует процедуру
привлечения Президента Украины к ответственности в порядке импичмента.
Сегодня Конституция Украины предусматривает, что Президент может
быть устранен с поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае
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совершения им государственной измены или другого преступления. Вопрос о
смещении в порядке импичмента инициируется большинством от
конституционного состава парламента.
Специального закона о применении процедуры импичмента в Украине
пока
нет
(iPress.ua
(http://ipress.ua/ru/news/tymoshenko_s_kozhemyakynim_zaregystryrovaly_v_ra
de_zakonoproekt_ob_ympychmente_prezydenta_97706.html). – 2014. – 28.11).
***
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про скасування закону
про референдум.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що 6 листопада
2012 р. Верховна Рада з порушеннями Регламенту Верховної Ради прийняла
Закон України «Про всеукраїнський референдум».
Крім того, народні депутати зазначають, що чинний закон про
референдум встановлює механізм проведення всеукраїнського референдуму,
який не відповідає Конституції України.
Автори документа – народні депутати від фракції «Батьківщина»
І. Крулько, С. Соболєв, І. Кириленко, О. Абдулін, Ю. Тимошенко та
представник фракції «Народний фронт» Л. Ємець (Радіо «Свобода»
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26719609.html). – 2014. – 1.12).
***
Иностранцев нельзя назначать на должности в Кабинет Министров
Украины, это нарушение Конституции, считает народный депутат от
ВО «Батьківщина» С. Власенко. Об этом он рассказал в эфире канала
«112».
«Иностранцы не могут быть в Кабмине. Абсолютно и категорически.
Потому что это является нарушением государственного суверенитета
Украины.
Что такое суверенитет – это возможность Украинского государства
самостоятельно решать вопросы внутренней и внешней политики.
Если у нас иностранец назначен министром, это означает, что политика в
этой области определяет не государство Украины, а какой-то иностранец.
Поэтому мне не известен ни один пример в мировой истории, где бы
иностранцев назначали на государственные должности, – говорит
С. Власенко. – Приглашайте их в качестве консультантов, создавайте группы,
которые будут делать мозговой шторм и предлагать реформы. Но назначать
иностранцев на должности – это нарушение функционирования государства»
(Новости Facenews (http://www.facenews.ua/news/2014/256729). – 2014. –
29.11).
***
Міністр оборони С. Полторак повинен пояснити
Донецького аеропорту в стратегії оборони проти бойовиків.

значення
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Таку думку висловив депутат від «Самопомочі» С. Семенченко,
повідомляє УНІАН. «Необхідно заслухати в парламенті міністра оборони
Степана Полторака і начальника Генштабу збройних сил Віктора Муженка»,
– сказав депутат.
«Пояснити (потрібно), яке місце в нашій обороні займає аеропорт. Тому
що масовий героїзм – так, перемоги – так. Але скільки ми можемо його
тримати?», – сказав колишній комбат.
«Якщо ми будемо тримати його далі, ми повинні розуміти, як будемо
відбивати атаки, якщо намагаються перерізати лінії постачання, як ми будемо
далі наступати. Тобто, місце аеропорту в загальному стратегічному задумі:
чи у вас його немає? Хотілося б заслухати Муженка з цього питання», –
заявив С. Семенченко.
Відповідаючи на питання, чи буде виступати 2 грудня в парламенті
міністр оборони, депутат сказав: «Буде доповідь, але я не думаю, що це буде
в тому форматі, в якому нам потрібно» (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/2/7046131/). – 2014. – 2.14).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко разом із дружиною та
громадськими
активістами
помолилися
в
Михайлівському
Золотоверхому соборі в «Ніч пам’яті» – акція, присвячена річниці розгону
й жорстокого побиття студентів на майдані Незалежності.
«Не міг не прийти зранку з дружиною до Михайлівського собору. Рік
тому, після того як спецпризначенці били та вбивали мирних студентів на
Майдані, цей храм став першим прихистком для постраждалих, а згодом і
одним з головних центрів та символом революції гідності. Ці події назавжди
викарбувалися в моєму серці», – сказав Президент після спільної молитви в
Михайлівському соборі.
Акція «Ніч пам’яті», яка проходила в ніч з 29 на 30 листопада на майдані
Незалежності біля монумента Незалежності була присвячена річниці розгону
студентського Євромайдану та організована «Нічною вартою» Майдану та
Агентством іміджу України.
Протягом всієї ночі на сцені під стелою виступали відомі українці з
усього світу, представники духовенства, іноземні дипломати, діячі культури,
журналісти, громадські діячі та студенти – свідки тієї страшної ночі. Акція
завершилася
спільною
ранковою
молитвою
в
Михайлівському
Золотоверхому соборі (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/31669.html). – 2014. – 30.11).
***
Президент П. Порошенко надіслав вітання Д. Туску зі вступом на
посаду президента Європейської ради. Глава держави висловив сподівання,
що питання захисту суверенітету й територіальної цілісності України,
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підтримка країни на шляху європейської інтеграції та реформ, передбачених
Угодою про асоціацію, перебуватимуть серед головних пріоритетів
діяльності президента Європейської ради Д. Туска.
«Від імені українського народу бажаю Вам невичерпної наснаги та
перемог у Ваших майбутніх зусиллях, спрямованих на подальшу
консолідацію Європейського Союзу, зміцнення його міжнародної ролі та
утвердження миру, безпеки й процвітання на Європейському континенті», –
ідеться у вітанні.
Враховуючи складну ситуацію у сфері загальноєвропейської безпеки,
пов’язану з відвертим порушенням основоположних норм міжнародного
права проти України, цілеспрямованими зовнішніми діями на підрив її
безпеки та єдності, глава держави висловлює сподівання, що перший саміт
ЄС під головуванням Д. Туска 18–19 грудня 2014 р. стане дієвим
майданчиком для об’єктивної оцінки ситуації в Україні, вироблення
європейськими лідерами консолідованих кроків на підтримку Української
держави (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31676.html). – 2014. – 1.12).
***
Президент України П. Порошенко порушив питання про відновлення
місця України в Раді директорів Європейського банку реконструкції та
розвитку (ЄБРР), яке було втрачено 2011 р. за часів правління
В. Януковича. Про це йшлося під час зустрічі Президента України
П. Порошенка з делегацією ЄБРР на чолі з президентом ЄБРР С. Чакрабарті,
передає прес-служба глави держави.
У прес-службі зазначили, що Президент України подякував ЄБРР за
високий рівень підтримки. «Європейський банк реконструкції та розвитку,
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і Європейський інвестиційний
банк є одними з найбільших інвесторів в Україні в сьогоднішній надзвичайно
складній ситуації», – підкреслив Президент.
Глава держави відзначив позитивний досвід залучення ЄБРР у процес
реформ в Україні.
Крім того, за інформацією прес-служби, П. Порошенко також порушив
питання про відновлення місця України в Раді директорів ЄБРР, яке було
втрачено 2011 р. за часів правління В. Януковича (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/~/339263). – 2014. – 30.11).
***
Президент України П. Порошенко та федеральний Канцлер
Німеччини А. Меркель під час телефонної розмови обговорили ситуацію
на
Донбасі,
зокрема
питання
гуманітарної
допомоги
та
енергопостачання. Про це повідомляє прес-служба президента України.
П. Порошенко та А. Меркель наголосили на необхідності виконання
мінських домовленостей всіма сторонами як шляху до мирного
врегулювання.
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Крім того, під час розмови відзначена важливість продовження
консультацій у рамках тристоронньої контактної групи, а також особлива
роль посла ОБСЄ Х. Тальявіні.
Президент України та федеральний канцлер Німеччини домовились
докладати зусиль для багатостороннього діалогу щодо мирного
врегулювання ситуації на Донбасі, зазначають у прес-службі президента.
Крім того, А. Меркель привітала Україну із успішним формуванням
коаліції і висловила сподівання, що новий уряд втілить проєвропейські
реформи.
Напередодні, 21 листопада, П. Порошенко та А. Меркель обговорили
ситуацію на Донбасі, також наголосили на необхідності виконання мінських
домовленостей
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26719761.html). – 2014. – 1.12).
***
Президент України вимагає від прокуратури підвищення
ефективності роботи в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних
кримінальних проваджень і злочинів проти активістів Майдану. Про це
глава держави сказав під час зустрічі з представниками прокуратури з нагоди
Дня працівника прокуратури.
П. Порошенко привітав присутніх зі святом, але водночас наголосив, що
він і громадськість невдоволені діями прокуратури. «Суспільство сьогодні
має серйозні претензії до Генеральної прокуратури, до місцевих прокуратур і
до повільного реформування вашої структури», – наголосив глава держави.
За його словами, основними недоліками є затягування розслідування
резонансних кримінальних справ, уникнення покарання високопосадовцями,
неповернення вкрадених державних коштів, перебування на посадах
прокурорів, які заплямували себе корупційними діями.
Окремо Президент зажадав завершення розслідування трагічних подій
на Майдані. Глава держави наголосив, що в цьому питанні не може бути
амністії або якихось домовленостей. «Я вимагаю підвищення ефективності
дій прокуратури, – наголосив Президент. – Органи прокуратури мають
знаходити жорстку оцінку фактам зловживань, перевищення влади, корупції,
передусім серед державних службовців. Більшої уваги потребують
проведення закупівель за державні кошти, незаконні оборудки з земельними
ресурсами».
Також Президент закликав удосконалити інформаційну роботу ГПУ.
«Сміливо виносьте сміття з хати, перед капітальним євроремонтом очищайте
наш дім від корупціонерів і злочинців. І активніше розповідайте суспільству
про результати своєї роботи», – наголосив Президент (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31663.html). – 2014. – 28.11).
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***
Президент нагородив орденами Героїв Небесної Сотні трьох
іноземців – громадян Білорусі М. Жизневського, Грузії – З. Хурцію і
Д. Кіпіані, які загинули під час революції гідності. Відповідний документ
П. Порошенко підписав під час зустрічі з батьками М. Жизневського, яким
передав нагороду їхнього сина.
Глава держави подякував родині за те, що виховали героя, пам’ять про
якого назавжди залишиться в серцях українців: «Ваш син дійсно герой. Він
віддав найцінніше – своє життя. І віддав його не тільки за свободу України,
але і за те, щоб була демократія і свобода в усій Європі і в усьому світі».
У свою чергу мати М. Жизневського розповіла, що в Білорусі її сина
вважають «бандитом і нацистом», на могилі загиблого героя невідомі
постійно зривають український прапор. Вона висловила сподівання, що
звання Героя України дасть можливість змінити ставлення до її сина на
Батьківщині.
П. Порошенко нагадав, що для загиблих героїв революції гідності було
започатковано нагороду – орден Героїв Небесної Сотні. Президент зазначив,
що робить усе можливе для того, щоб М. Жизневський отримав звання Героя
України, однак на сьогодні за законом не можна вручати цю нагороду
іноземцям, потрібне відповідне рішення Верховної Ради. Глава держави
висловив сподівання, що парламент ухвалить необхідні зміни в
законодавство (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31662.html). – 2014. – 28.11).
***
Президент підписав Указ про відзначення державними нагородами
військовослужбовців, які виявили мужність та героїзм у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України.
147 військових Міністерства оборони та 24 Міністерства внутрішніх
справ нагороджені орденом Б. Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденом «За
мужність» І, ІІ та ІІІ ступенів, орденом Данила Галицького та медалями «За
військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, «Захиснику
Вітчизни». 23 героя нагороджені посмертно.
Серед нагороджених – розвідник-радист групи спеціального
призначення солдат А. Савенко, який брав участь у визволенні Слов’янська
та Дзержинська. У бою з колоною сепаратистів біля м. Первомайськ
Луганської області боєць особисто під обстрілом противника здійснював
прикриття групи спецпризначення та забезпечував евакуацію.
Також нагороджений командир групи спецпризначення капітан
Є. Чепурний. Капітан вивів групу, у якій були і важкопоранені, з-під обстрілу
ворога, особисто надавши першу медичну допомогу пораненим.
Серед
тих,
хто відзначений
нагородою,
командир
групи
спецпризначення – водолазний спеціаліст капітан ІІІ рангу О. Приходько,
який 30 серпня провів операцію з пошуку та евакуації військовослужбовців,
які вийшли з оточення в районі населених пунктів Сонце та Тельманово
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Донецької області (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/31661.html). – 2014. – 27.11).
***
Президент П. Порошенко наголошує на тому, що Україна не тільки
виконала всі свої зобов’язання, передбачені Мінським протоколом, а й
робить усе, щоб не залишити в біді мешканців Донбасу.
В інтерв’ю німецькій телерадіокомпанії ARD глава держави зазначив,
що люди на захоплених бойовиками територіях дедалі більше розуміють, хто
дійсно відстоює їхні інтереси. «Люди бачать, що ці люди зі зброєю –
звичайнісінькі бандити. Вони приходять, забирають, грабують, вбивають і
при цьому не можуть забезпечити елементарні потреби людей», – розповів
Президент.
П. Порошенко наголосив, що мешканці захоплених територій дедалі
частіше вдаються до акцій протесту з вимогою, щоб бандити залишили їхній
рідний край. Він зауважив, що на підконтрольних бойовикам територіях не
вистачає їжі, води й тепла, зруйнована банківська система та немає грошей,
бо терористи все розікрали. Глава держави зазначив, що Україна, не
отримуючи жодної копійки, постачає газ й електроенергію, вартість якої вже
становить майже 700 млн дол., спрямовує гуманітарну допомогу – їжу й
медикаменти.
П. Порошенко наголосив, що порушення бойовиками мінських
домовленостей призвело до численних жертв. Президент зауважив, що на
сьогодні всі міжнародні місії, включаючи місію моніторингового
спостереження ОБСЄ, офіційно підтверджують, що порушниками
домовленостей є терористи, які обстрілюють мирні квартали, міжнародних
спостерігачів, не дають змоги мирному процесу повернутися на Донбас.
Президент повідомив, що сьогодні в підвалах бойовиків залишається понад
600 українських військових і цивільних громадян, рахуючи жінок та дітей. У
зв’язку з цим П. Порошенко наголосив, що Україна наполягає на виконанні
домовленостей усіма сторонами.
Крім того, Президент розповів, що бандити організовували так звані
пенсійні тури, коли люди отримували виплати на звільненій від терористів
території, а потім ці гроші відбиралися. «Треба провести місцеві вибори,
відновити порядок, і Україна негайно почне виплачувати. Але буде
фінансувати пенсіонерів, а не бандитів, які грабували зі зброєю в руках і
відбирали гроші», – наголосив П. Порошенко. Президент підкреслив, що
єдино можливий шлях вирішення ситуації на Донбасі – мир, політичний
процес, вибори. «Якби окупаційні війська покинули нашу територію, мир і
спокій прийшов би на територію України за два-три тижні. Так само як це
відбулося на звільнених територіях», – сказав глава держави (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31671.html). – 2014. – 30.11).
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***
Президент П. Порошенко наголошує, що в питаннях розвитку країни
і визначення її зовнішньополітичного курсу він не дозволить нікому ззовні
тиснути і в першу чергу дослухатиметься до думки українського народу.
«Нікому ззовні ми не дамо тиснути на Україну при визначенні вектору і
напряму нашого розвитку», – зазначив П. Порошенко в інтерв’ю німецькій
телерадіокомпанії ARD.
Президент зазначив, що переважна більшість населення країни вимагає
від влади негайних реформ. «Нам треба реформувати країну, налагодити
інвестиційний клімат, реалізувати Угоду про асоціацію з Європейським
Союзом. Цього хоче 75 % українців», – зазначив П. Порошенко. Президент
нагадав, що українці відстоювали європейські цінності – верховенство права,
захист прав людини, свободу слова – під час акцій протестів у листопаді 2013
– лютому 2014 р. Українці обрали європейський шлях розвитку країни, і саме
тому «Стратегія реформ-2020» передбачає подання заявки Україною на вступ
до Євросоюзу через шість років. П. Порошенко подякував ЄС й іншим
країнам за єдність і солідарність з Україною.
Водночас Президент наголосив, що нині основним викликом для
України залишається протидія агресії та захист своєї цілісності. «Я завжди
намагаюсь зберегти діалог і тримати “двері миру” відчиненими», – зазначив
глава держави.
Президент впевнений, що світ потребує побудови нової системи безпеки,
оскільки післявоєнні структури, як європейські, так і світові, більше не
ефективні й не здатні захистити жодну країну. Україна готова брати в цьому
участь. «Нова система безпеки буде спрямована не проти когось, в тому
числі Росії, але на те, щоб захистити свою територію, зробити абсолютно
неприпустимими порушення кордонів та агресію, мати ефективні механізми
для збереження миру», – наголосив глава держави.
При цьому П. Порошенко зазначив, що НАТО залишився системою, яка
здатна забезпечити безпеку її членів. Коментуючи можливість подання
заявки України на вступ до цієї організації, Президент наголосив, що питання
не в заявах, а в тому, що країна потребує реформування. «Треба зробити все,
щоб країна, рівень доходів громадян і валового внутрішнього продукту,
рівень інвестицій в оборонний комплекс і рівень Збройних сил відповідали
тим критеріям, які є для держав, що бажають бути членами НАТО», –
зауважив він. П. Порошенко додав, що останні чотири роки
продемонстрували хибність для України позаблокової моделі (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31670.html). – 2014. – 30.11).
***
В Україні запроваджується інститут уповноваженого Президента
України з прав людей з інвалідністю. Відповідний указ П. Порошенко
підписав 1 грудня. Посада запроваджується відповідно до вимоги Конвенції
ООН про права інвалідів та відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції
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України.
Серед пріоритетних завдань роботи уповноваженого – впровадження
міжнародних стандартів інтеграції людей з інвалідністю в життя суспільства,
виховання поваги до особливостей цих людей.
Згідно з документом, на уповноваженого покладається здійснення
конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних
інтересів людей з інвалідністю. Зокрема, він опікуватиметься питаннями
забезпечення належних умов для реалізації громадянських, соціальних,
економічних та культурних прав і законних інтересів людей з інвалідністю, у
тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення
антитерористичної операції, інвалідів війни, недопущення їх дискримінації.
У положенні про уповноваженого, затвердженому цим же указом, також
зазначається, що він має здійснювати моніторинг додержання в країні прав і
законних інтересів людей з інвалідністю, виконання Україною міжнародних
зобов’язань у цій сфері, вносити Президентові України пропозиції щодо
припинення, усунення, запобігання обмеженню та порушенню прав і
законних інтересів людей з інвалідністю.
Особа, яка опікуватиметься правами людей з обмеженими
можливостями, також має відвідувати органи державної влади, місцевого
самоврядування, заклади реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, геріатричні
пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів,
навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, військові госпіталі,
психіатричні та інші заклади, у яких перебувають люди з інвалідністю
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31677.html). – 2014. – 1.12).
***
Президент П. Порошенко ліквідував Конституційну Асамблею,
створену В. Януковичем. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави
держави.
Асамблею ліквідовано, «беручи до уваги рішення координаційного бюро
КА від 15 липня 2014 р. № 22 щодо припинення діяльності Конституційної
Асамблеї». «Указ набирає чинності з дня його опублікування», – ідеться в
документі.
Як відомо, В. Янукович створив Конституційну Асамблею як
допоміжний орган при Президентові для підготовки змін до Конституції.
Після громадського й експертного обговорення відповідного законопроекту
асамблея мала надати текст змін до Конституції Президенту для внесення
його на розгляд Верховної Ради.
У КА було 94 особи, її головою був перший Президент України
Л. Кравчук. Шість членів Конституційної Асамблеї вийшли з неї після
силового розгону мирної акції на майдані Незалежності (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/1/7045988). – 2014. – 1.12).
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***
У п’ятницю, 28 листопада, Прем’єр-міністр України А. Яценюк
провів зустріч з новопризначеним комісаром ЄС з питань розширення та
європейської політики сусідства Й. Ханом, який перебуває в Києві з
візитом.
Глава уряду обговорив з представником Єврокомісії питання, пов’язані з
виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,
окремо відзначивши важливість посилення політичного діалогу на рівні
уряду України та Європейської комісії. А. Яценюк окреслив пріоритетні
плани уряду щодо реалізації економічних реформ у найближчій перспективі.
А. Яценюк і Й. Хан обговорили подальші спільні кроки з організації
донорської конференції для України на початку 2015 р. (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247782497&cat_id=2
44274130). – 2014. – 28.11).
***
У понеділок, 1 грудня, у Києві Прем’єр-міністр України А. Яценюк і
президент Європейського інвестиційного банку В. Хойер підписали
фінансову угоду між Україною і Європейським інвестиційним банком
щодо реалізації проекту «Реконструкція, капітальний ремонт і технічне
переоснащення магістрального газопроводу Уренгой – Помари –
Ужгород».
Після завершення церемонії підписання А. Яценюк повідомив, що
загальний обсяг кредиту від Європейського інвестиційного банку на
реконструкцію газогону становить 150 млн євро. Ще 200 млн дол. США
передбачається залучити від Європейського банку реконструкції та розвитку.
За словами глави уряду України, проект реалізовуватиметься протягом
чотирьох років, термін повернення кредиту – 19 років.
Проект передбачає повну заміну труб на 120 км газогону й модернізацію
двох компресорних станцій: «Там буде нова труба, що дасть можливість нам
придбати її на конкурсних умовах і, напевно, в українського виробника. Це
додатково “підігріє” українську економіку».
Реалізовуватиме проект ПАТ «Укртрансгаз» – відповідну проектну
угоду з ЄІБ підписав президент товариства І. Прокопів.
Крім того, підкреслив глава уряду, при реконструкції компресорних
станцій будуть на 20 % знижені витрати палива на прокачування газу
українською ГТС на цьому відрізку.
А. Яценюк наголосив, що проект економічно обґрунтований і має три
мети: «Перше – зменшення споживання газу “на технологію” на 20 %. Друге
– підвищення енергетичної ефективності і безпеки української
газотранспортної системи. Третє – це екологія, зменшення витоку газу».
Прем’єр-міністр України також повідомив, що Україна та Європейський
інвестиційний банк мають загалом спільних проектів на близько 3 млрд євро:
«Це дасть можливість українській економіці розвиватися. Приватні інвестори
в Україну зараз іти не будуть, і це об’єктивно, тому що доволі високі ризики.
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Тому ми покладаємося в першу чергу на Європейський інвестиційний банк,
Європейський банк реконструкції і розвитку та інші міжнародні фінансові
організації, які здатні давати інвестиційний ресурс, кредитувати Україну і
давати можливість реалізовувати інфраструктурні проекти».
Глава уряду підкреслив, що Україна ще раз закликає європейських і
американських партнерів інвестувати в українську газотранспортну систему:
«Ми почали її реконструкцію з Європейським інвестиційним банком. Тому
це повинен бути наш спільний підхід у забезпеченні енергетичної безпеки
Європи і України через участь європейських і американських компаній в
українській
ГТС»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247784016&cat_id=2
44274130). – 2014. – 1.12).
***
28 листопада 2014 р. відбулася зустріч міністра молоді та спорту
України Д. Булатова та заступника міністра молоді та спорту з питань
європейської інтеграції М. Мовчана з новопризначеним Надзвичайним та
Повноважним Послом Японії в Україні Ш. Сумі.
Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань
двостороннього співробітництва у сфері молоді та спорту.
Міністр молоді та спорту привітав посла з призначенням і побажав
успіхів на відповідальній дипломатичній посаді на благо розвитку дружніх
відносин між народами України і Японії та поглиблення двосторонніх
зв’язків у сфері молоді та спорту.
Під час бесіди Д. Булатов поінформував про політику міністерства у
сфері молоді та спорту, а також про діяльність Мінмолодьспорту в питаннях
реформування сфери фізичного виховання й спорту та розвитку ефективної
молодіжної політики, заснованої на знаннях і досвіді.
Д. Булатов подякував Ш. Сумі за увагу з боку посольства до питання
реформування сфери спорту України і висловив сподівання на подальшу
співпрацю у цьому напрямі. Міністр також розповів про розроблені проекти
Концепції реформування сфери фізичного виховання та спорту в Україні та
Закону України «Про фізичне виховання та спорт».
Міністр, зокрема, зазначив, що «основна ідея нашої роботи полягає в
тому, щоб створити нове партнерство між державою та федераціями з видів
спорту, яке дасть змогу надати федераціям більше автономії, а державі –
виконувати не контролюючу, а допоміжну функцію».
Під час зустрічі М. Мовчан поінформував Ш. Сумі про діяльність
Мінмолодьспорту у сфері міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції, а також про заходи міністерства з імплементації Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині молоді та
спорту
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247783315&cat_id=2
44277212). – 2014. – 29.11).
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***
28 листопада літак СС-177 Globemaster III Королівських Повітряних
сил Збройних сил Канади доставив до Міжнародного аеропорту
«Бориспіль» понад 3 тис. комплектів зимової форми одягу для
військовослужбовців Збройних сил України.
Це перша частина гуманітарної допомоги, яку уряд Канади надає
Збройним силам України.
Одразу після прибуття й розвантаження літака, безпосередньо на
аеродромі, відбулася передача зимового одягу військовослужбовцям однієї з
військових частин Збройних сил України.
Допомога, яка прибула в Україну, містить понад 3 тис. комплектів
зимової форми одягу вартістю 1,5 млн дол. Усього ж Міністерство
національної оборони Канади планує передати Україні запасне
обмундирування їхніх Збройних сил – приблизно 30 тис. курток, 30 тис. пар
штанів, 70 тис. черевиків Gore-Tex і 4 тис. 500 пар рукавиць.
Військове спорядження включатиме, зокрема, тактичні системи зв’язку,
обладнання для знешкодження вибухівки, тактичні медичні набори й
пристрої нічного бачення. Спорядження, адаптоване для зимових умов,
надається Міністерством оборони Канади з метою розширення можливостей
Збройних сил України.
В урочистій церемонії з нагоди прибуття літака взяли участь міністр
закордонних справ України П. Клімкін, заступник міністра оборони України,
керівник апарату П. Мехед, начальник тилу ЗС України генерал-майор
І. Павловський, народний депутат полковник Ю. Мамчур, преставники
громадськості й мас-медіа.
Від канадської сторони в церемонії передачі вантажу взяли участь
Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Р. Ващук, військовий
аташе з питань оборони при Посольстві Канади в Україні, представники
Міноборони Канади, які супроводжували вантаж (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247783175&cat_id=2
44277212). – 2014. – 29.11).
***
На базі департаменту кадрової політики Міністерства оборони
України формується підрозділ, який готується до роботи на поліграфі.
«Люди, які мають доступ до матеріальних засобів і державної таємниці,
повинні пройти через так званий детектор брехні, – наголосив міністр
оборони України С. Полторак. – Це дасть можливість керівнику зрозуміти,
що людина є відвертою, працює чесно і результат цієї роботи ми побачимо. Я
переконаний, що це допоможе вирішити проблему корупції» (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247783991&cat_id=2
44277212). – 2014. – 1.12).
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***
Міністерство оборони підписало меморандум про співпрацю з
аудиторською компанією Ernst & Young. Про це на своїй сторінці в
Facebook написав радник Президента й помічник міністра оборони
Ю. Бірюков.
За його словами, співпраця здійснюватиметься безкоштовно. «Цього
разу нам допоможуть створити всі бізнес-процеси для роботи Державного
підприємства “Головний центр забезпечення МОУ”. Це наше дітище: наша
ідея, наші плани, наші мрії», – написав Ю. Бірюков (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/1/7045994). – 2014. – 1.12).
***
За участі представництва міжнародних організацій відбулося
засідання постійно діючого штабу МОЗ України з питань організації
медичного
забезпечення
за
умов
надзвичайних
ситуацій
із
представниками медичних служб усіх силових відомств, Державної СЕС,
Національної академії мед наук та ін.
Доповідаючи міжнародним партнерам, т. в. о. міністра охорони здоров’я
України В. Лазоришинець зазначив, що за період з вересня по листопад
2014 р. МОЗ України отримало гуманітарної допомоги від Всесвітньої
організації охорони здоров’я, уряду Грузії, Фонду народонаселення ООН в
Україні та міжнародних організацій на загальну суму 9 млн 917 тис. грн.
Зокрема, урядом Грузії було надано ліки, інсуліни, вакцини, вироби
медичного призначення та витратні матеріали для проведення апаратного
гемодіалізу на загальну суму понад 5 млн грн. Всесвітня організація охорони
здоров’я надала лікарські засоби і вироби медичного призначення у вигляді
міжвідомчих медичних наборів для невідкладної допомоги на загальну суму
2 млн 387 тис. грн, а також украй необхідні 300 тис. доз правцевого
анатоксину на суму понад 260 тис. грн. Фірма «АстраЗенека ЮК лімітед»
(Великобританія) надала сучасні препарати для знеболення та антибіотики на
загальну суму 1 млн 217 тис. грн.
Крім того, Фондом народонаселення ООН надано ліки та вироби
медичного призначення у вигляді міжвідомчих медичних наборів для
невідкладної допомоги на загальну суму понад 820 тис. грн.
Як зазначалося на зустрічі, вітчизняні фармвиробники також взяли
активну участь у наданні благодійної допомоги для потреб АТО, закупивши
медпрепарати на загальну суму 466 тис. грн.
Інформуючи присутніх про роботу в контексті поліпшення медичного
забезпечення поранених, В. Лазоришинець наголосив, що, аби зменшити
санітарні втрати на Донбасі, МОЗ України наближає кваліфіковану медичну
допомогу безпосередньо до місць бойових дій, де насамперед
проводитимуться органозберігаючі операції.
Він також поінформував, що МОЗ України спільно з волонтерами
формує мобільні реанімаційні бригади, до яких увійдуть хірурги,
анестезіологи, травматологи, середній медичний персонал з цивільних
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закладів охорони здоров’я і за якими будуть збережені заробітна плата та
робоче місце за основним місцем роботи (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247782817&cat_id=2
44277212). – 2014. – 28.11).
***
З метою оперативного працевлаштування державних службовців
органів земельних ресурсів, переміщених з районів проведення
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях,
Держземагентство України на своєму сайті оприлюднило список
наявних вакантних посад у регіонах України.
Загалом запропоновано понад 100 посад у 23 регіонах України – від
начальника Головного управління до спеціаліста І категорії.
Держземагентство всіляко сприятиме працевлаштуванню внутрішньо
переміщених осіб – працівників установ і підприємств, що належать до сфери
управління відомства, після їх прибуття з тимчасово неконтрольованих
територій. На сьогодні вживаються заходи зі створення гідних умов праці й
проживання, забезпечення соціального захисту таких працівників.
Додатково повідомляємо, що з питань переміщення підприємств,
установ і працівників з тимчасово неконтрольованих територій можна
звертатися за телефоном гарячої лінії Держземагентства: 0–800–502–528 (усі
дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні), а також на електронну
адресу:
dazr@dazru.gov.ua
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247782970&cat_id=2
44277212). – 2014. – 28.11).
***
З травня 2015 р. Україна може отримати право експорту молока й
молочної продукції на ринки ЄС. Про це заявив заступник голови
Держветфітослужби України В. Башинський під час засідання експертної
групи в Кабінеті Міністрів.
«Ми вже маємо попередній звіт щодо перевірки української молочної
продукції від наших європейських колег. Він містить п’ять зауважень, які є
виконуваними для України, і ми їх опрацьовуємо. У травні ЄС висвітлить цей
звіт з коментарями на сайті Єврокомісії. І з того моменту почнеться відлік
щодо отримання України право експорту молока та молочної продукції на
ринки ЄС. Сама процедура в себе включає погодження з усіма 28 країнами
Євросоюзу і може тривати від двох місяців до двох років», – зазначив
заступник голови Держветфітослужби.
У свою чергу директор департаменту міжнародного співробітництва
Мінагрополітики Т. Кузьмич додав, що досить знаковим з боку ЄС є
запровадження для України автономних торгових преференцій.
«Ці преференції діятимуть ще й протягом 2015 р. Вони передбачають
скасування в’їзних мит і застосування нульових тарифних квот на ряд
товарів. Потрібно цей момент використовувати, ЄС в односторонньому
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порядку відкрив свій ринок. У нас є ще рік, аби поглибити торгівлю та
закріпитись на ринку ЄС», – сказав Т. Кузьмич (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247782619&cat_id=2
44277212). – 2014. – 28.11).
***
28 листопада в Міністерстві освіти і науки України за участю
заступника міністра освіти і науки П. Полянського відбулася нарада, під
час якої спільно з президентом Асоціації книговидавців і
книгорозповсюджувачів України О. Афоніним, експертами, детально
обговорено умови і терміни проведення нового Конкурсу підручників для 4
і 7 класів, що проходитиме на основі електронного репозитарію.
П. Полянський наголосив, що вибір учителя і прозорість – є головними
принципами нового конкурсу. Тому кожен етап конкурсного відбору
підручників, висновки експертів і конкурсної комісії будуть публічно
висвітлені в ЗМІ, мережі Інтернет і, зокрема, соцмережах. Разом із тим до
конкурсної комісії неодмінно входитимуть представники громадських
організацій і журналістів, а склад експертів обиратимуть шляхом «сліпого»
жеребкування в режимі онлайн-трансляції, під час якого зможуть бути
присутні як ЗМІ, так і громадськість.
Також учасниками наради були погоджені основні дати проведення
конкурсу. Він проходитиме у два етапи. Перший етап розпочнеться 15 грудня
2014 р. і завершиться наприкінці лютого 2015 р. У цей період автори повинні
надіслати рукописи своїх підручників для 4 і 7 класів (до 19 січня 2015 р.
включно), а експерти – надати свої висновки щодо кожного рукопису (до
кінця лютого 2015 р.). Ті рукописи, що пройдуть експертизу, будуть
висвітлені на репозитарії та братимуть участь у другому етапі конкурсу –
відбір учителями.
Другий етап триватиме з 2 до 20 березня 2015 р. Упродовж цього періоду
вчителі повинні ознайомитися на електронному репозитарії з електронними
версіями підручників та обрати один із них. Паралельно школи
надсилатимуть копію свого замовлення підручників у паперовому вигляді з
підписом керівника та печаткою навчального закладу. Фінальні результати
по всій країні будуть оприлюднені через кілька днів після завершення
конкурсу.
Участь у конкурсі братиме близько 18 000 шкіл. Кожна школа має чітко
дотримуватися визначених термінів – вчасно реєструватися на репозитарії та
вчасно обирати підручники. Адже лише зробивши замовлення у визначений
період, учителі зможуть отримати нові підручники. Реєстрація шкіл для
участі в конкурсі буде можливою на репозитарії вже у січні 2015 р.
Учасники наради зауважили, що ті підручники, які під час конкурсу
наберуть малу кількість голосів, не будуть друкуватися за кошти державного
бюджету, однак можуть бути надруковані видавництвами за власний кошт.
Міністерство також передбачить можливий додрук підручників для шкіл
на територіях Донецької та Луганської областей, які поступово будуть
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звільнені від російських окупаційних структур і повернуті під контроль
української влади.
Нагадаємо, що 7 жовтня 2014 р. МОН затвердило новий Порядок
проведення конкурсного відбору підручників для 4 і 7 класів на основі
електронного
репозитарію
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247782927&cat_id=2
44277212). – 2014. – 28.11).
***
МОН працює над викриттям корупційних схем на вищому рівні в
освіті. Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки
І. Совсун під час прес-конференції щодо антикорупційної діяльності МОН,
що відбулася 1 грудня 2014 р. у Міністерстві освіти і науки України.
Перший заступник міністра І. Совсун зазначила, що під
антикорупційною діяльністю Міністерства освіти і науки розуміється не
тільки хабарництво, а й випадки викриття та викоренення схем на вищому
рівні, над якими Міністерство працює вже дев’ять місяців.
Зокрема, як повідомила перший заступник міністра, минулого тижня
МОН прийнято два важливих рішення. Одне із яких – ліквідація державного
підприємства Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН. «Одна
із основних схем корупції – це модель закупівлі підручників. Процедура
закупівлі залишалася вкрай не прозорою. Складно було поміняти людей, які
започаткували та брали участь у цих процесах. Саме тому, Міністерство
протягом кількох місяців працювало над тим, щоб ліквідувати Інститут
інноваційних технологій та змісту освіти, що відповідав за закупівлю
підручників», – наголосила І. Совсун.
За словами першого заступника міністра освіти і науки, на базі цієї
громіздкої малоефективної структури, у якій працювало 612 співробітників,
буде створено дві нові фахові установи: Інститут модернізації змісту освіти,
основним завданням якого буде розробка навчальних планів, програм і
підручників відповідно до оновлених державних стандартів, та Інститут
освітньої аналітики, який забезпечить якісний збір, аналіз та узагальнення
конче необхідної статистичної інформації на основі якої можуть бути
прийняті концептуально нові якісні рішення стосовно реформування сфери
освіти. «Нові структури будуть містити набагато меншу кількість штатних
одиниць. Для порівняння, у Міністерстві освіти і науки, на відміну від
Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, працює близько 300
співробітників», – повідомила І. Совсун.
Інша подія, яка сталася минулого тижня, за словами першого заступника
міністра освіти і науки І. Совсун – забрано ліцензію у приватного закладу
Київського
університету
культури
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247784714&cat_id=2
44277212). – 2014. – 1.12).
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***
У Міністерстві аграрної політики та продовольства України
відбулась презентація ювілейного видання «Кобзаря», присвяченого 200річчю від дня народження Т. Шевченка.
За словами упорядника видання, мовознавця М. Зубкова, це видання
«Кобзаря» є унікальним тому, що тут зібраний весь поетичний спадок
Т. Шевченка. Крім того, у збірку включені малюнки поета, його листи та
автографи. Також у видання були додані примітки та пояснення стосовно
історичних подій та персоналій, про яких йде мова у поезіях Т. Шевченка.
«Це видання “Кобзаря” – данина видатній постаті Т. Шевченка. На
сьогоднішній день тут зібрана вся творчість поета, весь його спадок.
Шевченкову велич і значення важко переоцінити, і ми всі звертаємося до
його творчості. І коли у домі поруч лежать Біблія та том “Кобзаря” – це є
знаком великої шани та любові до поета. У кожного народу – свої пророки та
поводирі, які словом змогли підняти націю. У нашого народу це –
Т. Шевченко, який був і школою, і наукою, і історією для багатьох поколінь»,
– зазначив мовознавець.
На упорядкування збірки М. Зубков присвятив вісім років, і наразі
видання «Кобзаря» збільшилося на 20 % завдяки тому, що у твори було
долучено рядки поезій, раніше вилучених за ідеологічних причин царською
та
радянською
цензурою
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247782688&cat_id=2
44277212). – 2014. – 28.11).
***
Кабінет Міністрів звільнив Б. Остапюка з посади генерального
директора «Укрзалізниці». Відповідне розпорядження від 26 листопада,
оприлюднено на сайті уряду.
Раніше розпорядженням Кабміну гендиректор був відсторонений на
період проведення перевірки, яка закінчилася 18 листопада.
Водночас 25 листопада в «Укрзалізниці» заявили, що Б. Остапюк
повернувся до виконання обов’язків після завершення перевірки Державною
фінансовою інспекцією.
Як повідомлялося, 16 жовтня, СБУ спільно з Генпрокуратурою провела
19 обшуків в «Укрзалізниці» та вилучила понад 7 млн грн і 1 млн дол.
готівкою
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/1/7046003). – 2014. – 1.12).
***
Кабінет Міністрів перерозподілив 198,7 млн грн субвенцій з
державного бюджету Луганської області на здійснення соціальних
виплат у п’яти інших областях. Про це сказано в постанові № 657 від 22
жовтня.
Відповідно до неї, уряд зменшив обсяг субвенцій з державного бюджету
Луганської області на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
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сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної
допомоги дітям.
Субвенції з цієї статті були збільшені в Дніпропетровській області на
22,185 млн грн, Закарпатській– 39,496 млн грн і Київській – 66,650 млн грн.
Також субвенції були збільшені Рівненській області на 53,110 млн грн,
Черкаській – на 17,275 млн грн.
Крім того, Кабмін зменшив на 2,579 млрд грн субвенції з держбюджету
місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання й
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття, виплату
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям.
Також були зменшені субвенції на надання пільг і житлових субсидій
населенню на придбання твердого й рідкого грубного побутового палива й
скрапленого газу, а також за ст. 3511090 «Державні капітальні видатки, які
розподіляються Кабінетом Міністрів».
Ці кошти були спрямовані на програму 3511060 «Додаткові дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам» у частині додаткової дотації з
держбюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів.
Як повідомлялося, 5 листопада Кабмін затвердив тимчасовий порядок
фінансування бюджетних установ і здійснення соцвиплат у Донецькій та
Луганській областях.
Кабмін установив можливість здійснення соціальних виплат для
вимушених переселенців з території анексованого Росією Криму й зони
проведення антитерористичної операції виключно в разі їх взяття на облік до
31 грудня.
Як раніше повідомлялося, жителям які проживають у зоні АТО
перестали нараховувати пенсії та інші соцвиплати. Ідеться про постанову
Кабміну № 575, яка регламентує припинення виплат у зоні АТО.
У Блоці П. Порошенка допускають, що рішення про заморожування
соцвиплат на непідконтрольних владі територіях може бути відкориговане
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/1/509732/). –
2014. – 1.12).
***
Кабмін пропонує Верховній Раді внести зміни до закону про
держбюджет і збільшити граничний розмір держборгу на кінець 2014 р.
на 161,4 млрд грн – до 968,35 млрд грн.
Про це йдеться законопроекті № 1125 від 1 грудня 2014 р.,
опублікованому на веб-порталі парламенту.
«З метою нівелювання валютних впливів, пропонується внести зміни до
статті 5 закону та збільшити граничний рівень держборгу на кінець 2014 року
на 161,392 млрд гривен до 968,354 млрд гривень», – йдеться у пояснювальній
записці.
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Крім того, згідно із запискою, у проекті змін до державного бюджету на
2014 р. також передбачається: збільшити у зв’язку з девальвацією нацвалюти
витрати з погашення держборгу за рахунок збільшення державних
запозичень.
Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України станом
на 31 жовтня 2014 р. становив 72,994 млрд дол.
Як повідомлялося, Державні запозичення до загального фонду
державного бюджету за січень-листопад 2014 р. в іноземній валюті
становили
8,940
млрд
дол.
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/2/510032/). – 2014. – 2.12).
***
Київська адміністрація пропонує встановити нові тарифи на проїзд у
комунальному транспорті: на метро та міську електричку 4 грн, на
наземний транспорт – 3 грн за одну поїздку. Про це йдеться у проекті
розпорядження КМДА, оприлюдненому на сайті мерії 28 листопада.
Передбачається, що тариф на проїзд буде нижчим за умови придбання
пластикової безконтактної картки і оплати одночасно більше ніж 10 поїздок.
Так, при оплаті 10–19 поїздок вартість однієї поїздки становитиме
3,9 грн, при купівлі 20–29 поїздок – 3,8 грн, 30–39 поїздок – 3,7 грн, 40–49
поїздок – 3,6 грн та при купівлі 50 поїздок – 3,5 грн. Заставна вартість картки
– 12 грн.
Кількість поїздок, яка може бути одноразово придбана на пластикову
безконтактну картку, не може перевищувати 50 од.
Загальна кількість поїздок, яка може бути придбана на пластикову
безконтактну картку, не може перевищувати 100 одиниць.
Термін дії пластикової безконтактної картки становить шість місяців з
дати придбання або останнього поповнення незалежно від кількості
невикористаних поїздок.
При цьому вартість невикористаних поїздок, що залишилися на
пластиковій безконтактній картці, термін дії якої закінчився, не повертається.
Проїзд пільгових категорій громадян здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства України.
Вартість місячних проїзних квитків на один вид транспорту (автобус,
тролейбус, трамвай чи фунікулер) пропонується встановити на рівні 130 грн
(для студентів – 65 грн, учнів – 32,5 грн), на міську електричку – 150 грн (для
студентів – 75 грн, учнів – 37,5 грн), на метро – 300 (для студентів – 150 грн,
учнів – 37,5 грн).
Вартість місячних проїзних на два види транспорту (трамвай – автобус,
тролейбус – автобус, трамвай – тролейбус) – 250 грн (для студентів – 125 грн,
учнів – 62,5 грн), трамвай/автобус/тролейбус – міська електричка – 260 грн,
(для студентів – 130 грн, учнів – 65 грн).
Вартість місячних проїзних на трамвай/автобус/тролейбус – метро –
400 грн (для студентів – 200 грн, учнів – 100 грн), міська електричка – метро
– 410 грн (для студентів – 205 грн, учнів – 102,5 грн).
37

На три види транспорту: автобус – трамвай – тролейбус – 310 (для
студентів – 155 грн, учнів – 77,5 грн); трамвай – метро – міська електричка/
тролейбус – метро – міська електричка/ автобус – метрополітен – міська
електричка – 530 грн (для студентів – 265 грн, учнів – 132,5 грн).
На чотири види транспорту: автобус – трамвай – тролейбус –
метрополітен – 550 грн (для студентів – 275 грн, учнів – 137,5 грн).
Також пропонується ввести місячні проїзні з обмеженням кількості
поїздок метрополітеном: метро (46 поїздок) – 150 грн (для студентів – 75 грн,
учнів – 37,5 грн), метро (60 поїздок) – 190 грн, (для студентів – 95 грн, учнів
– 47,5 грн).
На два види транспорту: трамвай/автобус/тролейбус – метро (46/60
поїздок) – 260/300 грн (для студентів – 130/150 грн, учнів – 65/75 грн), міська
електричка – метрополітен (60 поїздок) 310 грн (для студентів – 155 грн,
учнів – 75 грн).
На три види транспорту: автобус/трамвай/тролейбус – метрополітен (46
/60 поїздок) – міська електричка – 390/420 грн (для студентів – 195/215 грн,
учнів – 97,5/107,5 грн).
На чотири види транспорту: автобус – трамвай – тролейбус –
метрополітен (46/60 поїздок) – 410/450 грн (для студентів – 205/225 грн,
учнів – 102,5/112,5 грн).
«Проект розпорядження розміщено в мережі Інтернет для отримання
зауважень і пропозицій», – йдеться в тексті (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/29/7045883). – 2014. – 29.11).

ПОЛІТИКА
Генсек Ради Європи Т. Ягланд припустив можливість нової холодної
війни в Європі. Про це він сказав в ефірі «Эхо Москвы».
«Це реальний сценарій, однак його можна уникнути, врегулювавши
конфлікт в Україні», – сказав Т. Ягланд. За його словами, нині варто
докласти всіх зусиль, щоб врегулювати українську кризу.
Як відомо, раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої та
безпекової політики Ф. Могеріні закликала Росію не бачити антагоніста в
НАТО
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/29/7045861). – 2014. – 29.11).
***
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберґ не виключає, що
Україна «в принципі» може стати членом Північноатлантичного
альянсу. Про це він заявив в інтерв’ю російській радіостанції «Эхо Москвы».
Він наголосив, що за Гельсінським підсумковим актом будь-яка
суверенна країна самостійно може вирішити, чи хоче вона бути членом того
чи іншого альянсу чи організації.
«Кілька років тому Україна вирішила не вступати в жодний альянс, і я це
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рішення поважав. Зараз в Україні тривають дебати, є пропозиція змінити це
рішення... Якщо таке рішення ухвалять, країна, яка відповідає стандартам,
яка поважає базові принципи НАТО, може стати в принципі членом НАТО»,
– відзначив генеральний секретар альянсу.
«Жодна третя країна, яка не входить до НАТО, не може мати право вето
або в будь-який спосіб впливати на рішення суверенної країни, такої, як
Україна», – наголосив Є. Столтенберґ.
Нагадаємо, Росія прагне отримати від країн Заходу гарантії
неприєднання України до НАТО. Про це 18 листопада заявив речник
російського
лідера
В.
Путіна
Д.
Пєсков
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26716403.html). – 2014. – 29.11).
***
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберґ заявив, що альянс
продовжуватиме
тісне
співробітництво
із
втілення
планів
реформування секторів безпеки й оборони України.
«Ми вийдемо на новий рівень конкретної допомоги Україні», – заявив
Є. Столтенберґ.
Міністри закордонних справ НАТО 2 грудня у Брюсселі зустрічаються
для обговорення військового конфлікту в Україні та погіршення відносин
між Росією і Заходом.
Очікується, що на нараді в Брюсселі також вирішать питання про
початок роботи трастових фондів для модернізації збройних сил України та
соціального захисту військовослужбовців.
Напередодні Є. Столтенберґ заявив про значну активізацію російської
військової діяльності довкола Європи і за її межами (Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26720903.html). – 2014. – 2.12).
***
Комітет ООН проти катувань закликав Київ розслідувати події на
Майдані, в Одесі та Маріуполі, а також виявити винних у вбивствах,
викраденнях і тортурах, скоєних на Сході України.
Відповідні рекомендації комітет дав після розгляду періодичної доповіді
України про виконання Конвенції ООН проти катувань та інших форм
жорстокого поводження, повідомляє Центр новин ООН.
Правозахисники ООН наполягають на тому, щоб українська влада
забезпечила правові гарантії всім затриманим з самого моменту арешту.
При цьому члени комітету рекомендують ввести обов’язковий
відеозапис допитів і створити ефективну систему розгляду скарг на
катування та жорстоке поводження. «Комітет висловив серйозну
заклопотаність тим, що озброєні групи здійснюють викрадення людей,
піддають їх фізичним і психологічним тортурам та іншим видам жорстокого
поводження», – підкреслили в комітеті ООН, торкаючись ситуації на
Південному Сході України.
На думку експертів, влада України зобов’язана розслідувати всі
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порушення, що відбуваються на території, яка перебуває під її юрисдикцією
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/29/7045884). –
2014. – 29.11).
***
1 грудня в Україні розпочала роботу місія ЄС з реформування
безпекового сектору (EUAM).
Як повідомляє представництво ЄС в Україні, місію було створено
відповідно до рішення Ради ЄС від 22 липня 2014 р. на прохання української
влади. Фаза планування роботи місії завершилася 15 вересня, угоду про її
статус було підписано 17 листопада.
Як зазначається, EUAM є неозброєною цивільною місією, що не матиме
виконавчих повноважень. Вона надаватиме підтримку та консультування
відповідним українським діячам з питань реформи сектору безпеки на
стратегічному рівні. Діяльність місії охоплюватиме все законодавство, у тому
числі щодо прокуратури та судів, а також правоохоронних органів, без
урахування оборонного сектора.
Однак, як відзначається, тісна співпраця щодо процесу реформування
оборонного сектору матиме важливе значення для забезпечення єдності
зусиль і узгодженості дій.
Штаб-квартира місії перебуватиме у Києві, проте вона працюватиме
також і в регіонах. Місія має намір розмістити своїх радників в українських
міністерствах і відомствах. Чисельність персоналу становитиме 100
іноземних громадян і 75 місцевих жителів.
Бюджет – 13,1 млн євро за перший рік. Початковий мандат місії
розраховано на два роки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ
України П. Клімкін і високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової
політики Ф. Могеріні підписали угоду щодо статусу консультативної місії
ЄС з реформування українського безпекового сектору (Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/12/1/7028305). – 2014. – 1.12).
***
Владислав Сурков – помічник президента РФ В. Путіна – вже думає і
направляє фінансові кошти в Україну, щоб створити російську
прокремлівську колону у Верховній Раді і мати вплив.
Таку думку в інтерв’ю «Новому времени» висловила російський
професор політології Л. Шевцова.
«Очевидно, що Путін зараз, крім військового рішення, думає і про інші.
Наприклад, створити власну п’яту колону в новій українській Раді. Є така
людина – [помічник Путіна Владислав] Сурков. Це людина війни.
Політтехнолог, один з кращих, що створив масу фейкових партій і так звану
суверенну демократію в Росії. Тепер він експериментує в Україні. Я думаю,
що Сурков уже думає і направляє фінансові кошти в Україну, щоб вирішити
проблему мирним шляхом – створити російську прокремлівську колону в
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українській Раді і мати вплив», – зазначила Л. Шевцова.
За її словами, у Москви нині немає грошей на масштабну війну проти
України та світу, але вистачить коштів для деморалізації української еліти.
«Історія з Україною для В. Путіна не була самоціллю. Є переконання, що все
почалося з Україною. Ні. Усе почалося в 2011 р., коли Болотна та Сахарова
вийшли на вулиці. Після них Путін увесь час з моменту повернення до влади,
тобто з 2012 по 2013 р., ще до Майдану, витратив на будівництво нового
політичного режиму. До кінця 2013-го він сформував його в Росії», – додала
політолог.
Як відомо, В. Сурков є помічником президента Росії В. Путіна. Він
займався питанням України ще з виборів 2004 р. З 2013 р., згідно із багатьма
джерелами, він відповідав за відносини Росії з Україною.
На початку 2014 р. помічник президента РФ, який негласно виконує
функції спецпредставника В. Путіна в Україні, бував у Києві мінімум двічі.
За інформацією ЗМІ, за В. Сурковим були закріплені повноваження з ведення
переговорів з українським істеблішментом, право укладати неформальні
домовленості.
У Росії В. Суркова називають не інакше як «сірий кардинал, майстер
політичної інтриги та піару, головний політичний наглядач».
Нещодавно І. Гіркин (Стрєлков) на одному з форумів, коментуючи заяви
колишнього «прем’єра» бойовиків О. Бородая, зазначив: за діями бойовиків і
приїжджих росіян на Донбасі, принаймні навесні та влітку, стоїть В. Сурков
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/29/7045868). –
2014. – 29.11).
***
Генпрокуратура України звернулась до Печерського районного суду
м. Києва із повторним клопотаннями про накладання арешту на рахунки
та майно екс-глави НБУ С. Арбузова та його дружини І. Арбузової. З
відповідним клопотанням ГПУ звернулася до суду 24 листопада, повідомляє
прес-служба ГПУ.
Клопотання було направлено до суду після того, як 21 листопада
слідчим суддею Печерського райсуду Києва під час розгляду клопотання
захисників С. Арбузова було прийнято рішення про скасування
вищезазначених арештів, яке не підлягає оскарженню.
Підставою для зняття арешту з рахунків в ухвалі суду вказано те, що
С. Арбузов не був повідомлений про підозри. «Цього ж дня (24 листопада)
слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва зазначені клопотання
були задоволені», – заявили в ГПУ.
Згідно з повідомленням, Головним слідчим управлінням ГПУ рішенню,
яке ухвалив слідчий суддя В. Підпалий про скасування арештів, накладених
на рахунки подружжя Арбузових, «надається правова оцінка» щодо його
законності.
Разом з тим видання «Цензор.НЕТ» зазначає з посиланням на джерела,
близькі до слідства, що на арештованих рахунках С. Арбузова могло бути
41

близько 200 млн грн.
Як відомо, у травні 2014 р. Головним слідчим управлінням ГПУ до
Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо
привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим
становищем колишнім головою НБУ С. Арбузовим, за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем) КК України.
20 травня 2014 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва
накладено арешт на майно С. Арбузова, підозрюваного у вчиненні вказаного
кримінального правопорушення, а у серпні 2014 р. слідчим суддею
Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на майно його
дружини
–
І.
Арбузової
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/29/7045859). – 2014. – 29.11).
***
У неділю, 30 листопада, на майдані Незалежності в Києві відбулася
мирна акція «Майдан проти Яреми».
Як заявив журналіст, блогер С. Іванов, громадськість обурює той факт,
що з рахунків екс-голови Нацбанку С. Арбузова та його дружини був знятий
арешт.
Серед інших головних претензій до В. Яреми, які були названі під час
акції – невиконання закону про очищення влади та затягування
розслідування розстрілів 18–20 лютого 2014 р.
За словами активістів, вони чекають на 2 грудня, коли буде відоме ім’я
голови профільного комітету парламенту, щоб громадськість могла надати
необхідні документи. Активісти сподіваються, що далі у Верховній Раді буде
ініційоване питання про відставку В. Яреми.
Також народне віче ухвалило звернення до Президента щодо звільнення
Генпрокурора В. Яреми за «тотальний безкарний розгул бандитизму та
корупції в Україні».
«Президенту України П. Порошенко, Голові Верховної Ради
В. Гройсману! Ми, громадяни України, активісти Майдану, представники
громадських організацій та ініціатив з усієї України, присутні на народному
віче в місті Києві на Майдані 30 листопада 2014 р., звертаємося до вас з
вимогою. За бездіяльність, невідповідність компетенції займаної посади,
неморальну етику Генерального прокурора України, яка призвела до
тотального безкарного розгулу бандитизму та корупції в Україні... <...> та
гальмування проведення люстрації в органах прокуратури і судах України,
звільнити із займаної посади Генерального прокурора В. Ярему», – зачитав
резолюцію координатор Координаційної Ради Майдану А. Хома.
Як зазначив С. Іванов, хабарництво у прокуратурі часів В. Яреми зросло
до небувалих розмірів.
«Кажуть, навіть при Пшонці (генпрокурор 2010–2014 рр.) такого розміру
хабарництва не було, як при Яремі. Я спілкуюсь з працівниками
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прокуратури, бо я до узурпації донецьким кланом також там працював, і чую
від хлопців, які там залишалися, що такого обсягу корупції ані при
Потебеньку (генпрокурор 1998–2002рр. – Авт.), якщо згадати зовсім уже
демонічні фігури, ані при Піскуні (генпрокурор 2002–2003рр. – Авт.), а він
також бізнесмен, не було», – зауважив С. Іванов.
Зазначається, що в акції протесту взяли участь близько 100 осіб
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/30/7045910/). –
2014.
–
30.11;
Zaxid.net
(http://zaxid.net/news/showNews.do?u_kiyevi_aktivisti_vimagali_zvilniti_genpro
kurora_yaremu&objectId=1331973). – 2014. – 30.11).
***
Генеральний прокурор України В. Ярема розповів активістам про хід
слідства та ряд об’єктивних перешкод, які стоять на заваді
розслідування злочинів проти учасників Майдану. Про це йдеться у
повідомленні прес-служби відомства.
В. Ярема зустрівся з головою громадської організації «Коаліція
учасників помаранчевої революції», представники якої 1 грудня провели
акцію протесту біля будівлі Генпрокуратури з вимогою розслідувати побиття
студентів правоохоронцями 30 листопада 2013 р.
Генпрокурор заявив, що особисто зацікавлений у об’єктивному та
швидкому розслідуванні, оскільки сам був учасником мирних акцій протесту
на Майдані.
Крім того, В. Ярема запевнив, що відповідна інформація буде
оперативно оприлюднюватися на офіційному сайті Генеральної прокуратури.
Обговорювалися проблемні питання, які стосуються розслідування
побиття мирних мітингувальників 30 листопада 2013 р. та масових убивств
громадян 18–20 лютого 2014 р.
У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в
центрі Києва загинули більш як 100 осіб, сотні були поранені, найбільше з
яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали
протестувальникам у голову, серце та шию. Згодом загиблих учасників акцій
протесту почали називати «Небесною сотнею» (Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26719400.html). – 2014. – 1.12).
***
1 грудня активісти міжнародної правозахисної організації Amnesty
International влаштували публічну акцію біля Адміністрації Президента.
Активісти реконструювали події 2013 р., коли десятки мирних
протестувальників були побиті та затримані співробітниками спецпідрозділу
«Беркут» під час зіткнень між правоохоронцями та протестувальниками на
вулиці Банковій біля Адміністрації Президента.
У формі перформансу активісти продемонстрували, як правоохоронні
органи України – Генеральна прокуратура, столична прокуратура, МВС –
перекидають один на одного відповідальність за розслідування порушень
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прав людини під час Євромайдану.
«Через рік після придушення мирних демонстрацій з застосуванням
непропорційної сили, незаконними затриманнями та спробами засудити
мирних протестуючих, нова українська влада залишає винних непокараними,
а жертв порушень прав людини без відшкодувань», – наголосила директор
Amnesty International в Україні Т. Мазур.
За її словами, акція є повідомленням Кабміну, Верховній Раді та
Президенту України, що однієї політичної волі для розслідування замало,
необхідно створити ефективну систему з розслідування катувань та інших
порушень прав людини зі сторони правоохоронців.
Крім того, Amnesty International опублікувала відкритий лист
новообраним народним депутатам Верховної Ради України щодо виконаних
зобов’язань у галузі прав людини. У листі організація зазначає, що
продовжує отримувати повідомлення про катування та інші порушення від
тих, хто страждає від безкарності з боку співробітників міліції.
1 грудня 2013 р. в результаті сутичок силовиків та учасників на вулиці
Банковій біля Адміністрації Президента десятки людей отримали поранення,
були затриманні. Розслідування цих подій триває досі (Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26719217.html). – 2014. – 1.12).
***
Опозиційний блок заявляє, що готує звернення до Конституційного
Суду із проханням розглянути рішення РНБО, яким заблоковані соціальні
виплати на підконтрольних бойовикам територіях. Про це заявили члени
Опозиційного блоку Н. Королівська й Н. Шуфрич. «Опозиційний блок
підготував звернення до КС щодо рішення РНБО від 4 листопада, яке
Президент своїм указом від 14 листопада ввів у дію. Цим рішенням з 1
грудня заблоковані всі соціальні виплати й бюджетні трансфери в зоні АТО.
Ми вважаємо це рішення несправедливим», – сказала вона. «Уже зібрано 45
підписів, і ми будемо реєструвати його в КС», – додав Н. Шуфрич.
При цьому прес-служба опозиційного блоку в повідомленні відзначає,
що «триває збір підписів народних депутатів».
«Для нас Донбас – це Україна. Там живуть громадяни України, стосовно
яких країна повинна виконати свої зобов'язання. Це та ціна, яку ми платимо
за державність», – сказала вона.
Н. Королівська завила, що опозиція готова допомогти владі, якщо та
сама не може знайти механізми захисту своїх громадян і забезпечити їм
соціальні виплати.
«Ми ініціюємо створення слідчої комісії у ВР по розслідуванню ситуації
й причин припинення фінансування соціальних виплат на Сході й
вироблення алгоритму їх поновлення. Ми впевнені, що єдина Україна
повинна бути не на словах. Єдність повинна бути підтверджена діями. Ми
зобов'язані забезпечити всім громадянам України єдині права і єдині
можливості»,
–
сказала
вона
(Українська
павда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/2/7046134/). – 2014. – 2.12).
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***
Бойовики заявили, що не будуть поки погоджувати межі
самопроголошених «республік» на Донбасі, оскільки насамперед потрібно
«виконати мінські угоди і дотримуватись режиму припинення вогню на
Донбасі». Про це 29 листопада заявив «міністр оборони ЛНР» О. Бугров,
повідомляє ІТАР-ТАСС.
«Думаю, найближчими днями ви дізнаєтеся і план, і все інше. Особливо
після того, як глави “республік” оголосять про припинення вогню... Ми поки
не ведемо розмову про кордони ЛНР, давайте зупинимося на документі, який
потрібно в першу чергу виконати. Це – мінські угоди від 19 вересня», –
заявив О. Бугров. При цьому він зазначив, що поки що не йдеться про
визначення кордонів самопроголошених «республік».
Раніше губернатор Луганської області Г. Москаль заявив, що в ЛНР
з’явилася опозиція до самопроголошеного «голови» І. Плотницького, яка
прагне змістити його з посади і постійно влаштовує провокації на лінії
вогню.
«Іншими словами, в ЛНР виникла так звана “група війни”, яка хоче
звести нанівець підписані І. Плотницьким домовленості й усунути його з
посади», – заявив Г. Москаль, додавши, що в цю групу входить О. Бугров
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/30/7045895). –
2014. – 30.11).
***
Луганські бойовики й українські військові домовилися про припинення
вогню з 5 грудня й про відвід усієї важкої техніки з 6 грудня.
Як повідомляється у доповіді ОБСЕ за 1 грудня, таке рішення ухвалили
29 листопада на зустрічі в Луганську.
На ній був присутній голова українського контингенту Володимир
Аскаров, голова «російського представництва» генерал Олександр Ленцов і
представники «ЛНР».
Ідеться про домовленості, які були досягнуті раніше, але не працювали.
Згідно з доповіддю ОБСЄ, усі сторони погодилися, що повне
припинення вогню уздовж лінії контакту українських військовослужбовців і
військ "ЛНР" має запрацювати 5 грудня.
Сторони також нібито дійшли згоди щодо відведення важкої техніки з 6
грудня
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/2/7046079/). – 2014. – 2.12).
***
Самопроголошеному «прем’єр-міністру Республіки Підкарпатська
Русь» П. Гецку погоджено підозру у посяганні на територіальну
цілісність і недоторканність України. Про це повідомили у прес-службі
Генпрокуратури.
«Прокуратура Закарпатської області погодила підозру П. Гецку у
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вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії,
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на
захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України вчинене повторно за
попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК
України», – йдеться у повідомленні.
Під час досудового розслідування додатково встановлено причетність
П. Гецка до вчинення інших протиправних діянь.
Наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні
триває. Його перебіг перебуває на контролі прокуратури області.
Раніше П. Гецку вже повідомлялось про підозру у посяганні на
територіальну цілісність і недоторканність України вчиненому повторно за
попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України) (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/29/7045857). – 2014. – 29.11).

ЕКОНОМІКА
Монетарная база Украины с начала года возросла на 23,4 млрд грн,
или на 7,6 % и по состоянию на 27 ноября составляет 330,5 млрд грн. Так
Национальный банк Украины на своей официальной странице в Facebook
отреагировал на «недостоверную информацию, которая появляется в СМИ
относительно объемов эмиссии».
«По состоянию на 27 ноября 2014 г., монетарная база с начала года
возросла на 23,4 млрд грн, или на 7,6 %», – говорится в сообщении.
По информации Нацбанка, объем денег, которые выпущены
ругулятором и находятся по состоянию на 27 ноября 2014 г. в обращении,
составляет 330,5 млрд грн. «И это сумма, сформированная за более чем 20летнюю историю существования Украины», – отмечают в Нацбанке.
Регулятор отмечает, что в последнее время в СМИ появляется много
недостоверной информации относительно объемов эмиссии, и напоминают,
что процедура эмиссии денег в Украине строго регламентирована. «Она
происходит исключительно в безналичной форме путем зачисления
соответствующей суммы средств на корреспондентские счета банков в
Национальном банке. И наоборот, когда деньги изымаются из обращения,
соответствующая сумма списывается с этих счетов. Наличные деньги
выпускаются в обращение или изымаются из обращения исключительно в
обмен на безналичные», – подчеркивают в НБУ (Хвиля.net
(http://hvylya.net/news/digest/v-natsbanke-rasskazali-skolko-griven-oninapechatali-v-2014-godu.html). – 2014. – 30.11).
***
Япония выделила Украине 6 млн дол. финансовой помощи, об этом в
Днепропетровске заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в
Украине господин Ш. Суми.
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«Еще в марте этого года Япония пообещала предоставить Украине
помощь в размере 1,5 млрд дол. Две недели назад также был подписан
Меморандум о взаимопонимании с вице-премьер-министром В. Гройсманом.
Меморандум предусматривает финансирование 6 млн дол.», – отметил
господин Ш. Суми.
По его словам, эти деньги пойдут на реабилитацию в области базовых
социальных программ в регионах, которые близки к территориям, где идут
бои, большая часть предусмотрена на реабилитацию домов для сирот, школ и
на реализацию медицинских программ.
Господин Ш. Суми также заявил, что для Японии очень важна
территориальная целостность и экономическая стабильность Украины и
отметил, что российская интервенция в восточной Украине должна быть
остановлена.
По информации посла, Япония рассматривает вопрос о финансировании
шести
грантовых
проектов,
которые
будут
реализоваться
на
Днепропетровщине, стоимость каждого – около 100 тыс. дол. Новое
современное оборудование в рамках грантовой программы получат
Днепропетровская городская клиническая больница № 4, областная
клиническая больница им. Ильи Мечникова, Межевская и Покровская
районные больницы (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/~/339292). –
2014. – 30.11).
***
Итальянская нефтегазовая компания Eni хочет перенести начало
работ по добыче газа на Яковлевской и Филимоновской площадях
(Волынская и Львовская области) на конец 2015 г.
«Они хотят перенести программу работ на конец 2015 г.», – сказал
председатель правления НАК «Надра Украины» Я. Климович, отметив, что
Украина остро нуждается в энергоресурсах, а компания уже давно имеет
лицензию и не приступила к реальным работам.
«Говорю им: “Отказывайтесь, может, кто-то захочет начать быстрее, или
давайте искать компромисс”», – добавил председатель правления «Надра
Украины».
Он также рассказал, что до середины декабря американская Chevron
должна предоставить информацию относительно своих планов по добыче
газа на Западе Украины. Я. Климович отметил, что государство выполнило
все законодательные и регулирующие требования компании, при этом
Chevron затягивает процесс подписания операционного договора, после
которого должна приступить к началу разведывательных работ на своих
площадях.
По словам главы компании, «на руках» очень много лицензий, которые
фактически в замороженном состоянии, даже несмотря на то, что там
поквартально расписано, какие виды работ необходимо выполнять.
«Взял лицензию – имеешь обязательства. Если ты их не выполнил,
государство должно иметь механизм, как ее вернуть назад и дать тому, кто
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программу работ выполнит», – подчеркнул Я. Климович (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/~/339373). – 2014. – 30.11).
***
З початку року вугільні шахти, які перебувають у зоні АТО,
отримали з державного бюджету більше 4 млрд грн у рамках програми
підтримки вугледобувних підприємств. Про це йдеться у відповіді
Міненерговугілля на звернення народного депутата Ю. Дерев’янка.
Так, згідно із довідкою щодо фінансування бюджетних програм
Міненерговугілля, у 2014 р. передбачено 10,987 млрд грн – на бюджетну
програму «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове
покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції».
Також 937,8 млн грн передбачено на програму «Реструктуризація
вугільної та торфодобувної промисловості».
У рамках першої програми з початку року – на 18 листопада – було
витрачено 8,3 млрд грн. З них 4,22 млрд отримали вугледобувні
підприємства, які перебувають нині в зоні АТО.
Причому в липні – серпні зазначені шахти отримали близько
645 млн грн.
Зокрема, ідеться про 10 шахт: ДП «Донецька вугільна енергетична
компанія», ДП «Макіїввугілля», ПАТ «Шахтоуправління Донбас», ДП
«Артемвугілля», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП
«Сніжнеантрацит», ДП «Луганськвугілля», ДП «Донбасантрацит» та ДП
«Антрацит».
У відповіді Міненерговугілля наголошується, що видатки «було
здійснено для виплати заробітної плати шахтарям за червень – липень, які в
ці місяці вибудовували вугілля та відвантажували його на електростанції
України».
У рамках другої програми певні шахти в зоні АТО (ДП «Шахта № 17-17
“біс”», ДП «Шахта “Лідієвка”», ДП «Шахта “Моспінська”», ДП «Шахта
“Крепінська”») отримали 72,9 млн грн з початку року. У міністерстві
запевняють, що з жовтня фінансування відповідної бюджетної програми не
здійснюється
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/1/509754). – 2014. – 1.12).
***
СБУ спільно з Генпрокуратурою та Фондом держмайна повернули до
держвласності України частину міждержавних магістральних
нафтопродуктопроводів, незаконно відчужених російською компанією.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
«Збитки економічним інтересам держави було завдано на початку 90-х
років. Ділянки міждержавних магістральних нафтопродуктопроводів СамараЗахідний напрямок та Грозний-Армавір-трудова загальною довжиною 1433
кілометри розташовані у Житомирській, Рівненській, Тернопільській,
Львівській, Закарпатській областях України», – йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, їхня пропускна спроможність становить близько
півтора мільйони тонн світлих нафтопродуктів.
Промисловий комплекс включає 6 нафтобаз, де можуть зберігатися 320
тисяч кубічних метрів сировини.
«Утім, ці відрізки продуктопроводів було незаконно визнано власністю
Російської Федерації та в односторонньому порядку внесено сусідньою
державою
до
статутного
капіталу
російської
компанії
ДП
“ПрикарпатЗахідтранс” Акціонерного товариства “Транснефть” (м.Рівне) під
виглядом іноземних інвестицій», – зазначає прес-служба.
Згідно із повідомленням, СБУ спільно з Генпрокуратурою кваліфікувала
це порушення законодавства як загрозу національній безпеці в економічній
сфері та ініціювала процес повернення ділянки міждержавних
нафтопродуктопроводів до державного сектору економіки (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/2/510044/). – 2014. – 2.12).
***
Металлургический комбинат «Запорожсталь» приступает к
расчистке
и
подготовке
территории,
предназначенной
для
строительства кислородно-конвертерного цеха. Об этом сообщает прессслужба предприятия.
Площадка расположена в балке Маркусовой (г. Запорожье), на месте
бывших отвалов.
Сумма инвестиций проекта строительства конвертерного цеха – свыше
1,5 млрд дол. Строительство конверторного цеха даст возможность
комбинату полностью отказаться от устаревшего мартеновского
производства и существенно снизить техногенную нагрузку на окружающую
среду – ожидаемое сокращение выбросов в атмосферу составит на уровне
25 % от общих выбросов комбината.
«Мы приступаем к реализации крупнейшего экологического проекта
модернизации “Запорожстали” – строительство конверторного цеха. Переход
на новое, экологически безопасное и эффективное производство, инвестиции
в проект свыше 1,5 млрд дол., новые рабочие места, современная
производственная инфраструктура, окружѐнная санитарно-защитной зоной с
зелѐными насаждениями, которая появится на месте шлаковых отвалов с
криминальной репутацией – все это глобальные перемены к лучшему не
только для комбината и его коллектива, но и для всех жителей региона», –
подчеркнул генеральный директор «Запорожстали» Р. Шурма.
«Метинвест», международная вертикально-интегрированная горнометаллургическая группа, с августа 2012 г. в экологическую модернизацию
«Запорожстали» инвестировала свыше 250 млн дол. Так, на меткомбинате
построена и введена в эксплуатацию агломашина № 1 с современной
системой газоочистки. В настоящее время ведѐтся подключение новой
системы газоочистки на агломашине № 2. Завершено строительство новой
травильной линии НТА-4 в цехе холодной прокатки № 1, благодаря которой
полностью прекращается сброс промышленных вод в реку Днепр от работы
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цеха, а также на 83 % сокращаются выбросы паров серной кислоты в
атмосферу. Заканчиваются пуско-наладочные работы на реконструированной
доменной печи № 4, на которой построены новейшие системы аспирации
литейного
двора
и
подбункерного
помещения
(МинПром
(http://minprom.ua/news/171001.html). – 2014. – 1.12).
***
Межведомственная комиссия по международной торговле решила
ввести антидемпинговые пошлины в размере 41,07 % на импорт
бесшовных нержавеющих труб из Китая на пять лет, с 29 декабря 2014
до 29 декабря 2019 г. Об этом говорится в сообщении комиссии,
опубликованном 29 ноября.
Согласно сообщению, комиссия сделала положительный вывод
касательно факта демпингового импорта в Украину бесшовных
нержавеющих труб происхождением из Китайской Народной Республики.
Сообщается, что было установлено наличие у китайских производителей
достаточного демпингового потенциала, что свидетельствует о вероятности
значительного роста объема демпингового экспорта на украинский рынок.
Также было установлено, что демпинговый импорт осуществлялся по
ценам ниже цены и себестоимости компании «Сентравис продакшн Юкрейн»
(ранее – Никопольский завод нержавеющих труб, Днепропетровская область)
и препятствовал росту цен на трубы, который бы имел место при отсутствии
демпингового импорта.
Комиссией также была установлена причинно-следственная связь между
демпинговым импортом труб из Китая и ущербом украинскому
производителю.
Комиссия решила применить окончательные антидемпинговые меры
касательно ввоза в Украину бесшовных нержавеющих труб из Китая путем
установления антидемпинговой пошлины в размере 41,07 % сроком на пять
лет.
При
этом
комиссия
решила
не
вводить
окончательные
антидемпиноговые пошлины к компании Zhejiang Longa Stainless Steel Co.,
Ltd в связи с тем, что компания взяла на себя добровольное обязательство
прекратить демпинговый импорт в Украину.
Это решение комиссии вступит в силу через 30 дней от даты
публикации.
Как сообщалось, в июле 2013 г. межведомственная комиссия по
международной торговле начала антидемпинговое расследование импорта
бесшовных нержавеющих труб из Китая. Решение было принято на
основании жалобы объединения «Укртрубпрпом», которое действует от
имени
компании
«Сентравис
продакшн
Юкрейн»
(МинПром
(http://minprom.ua/news/170994.html). – 2014. – 1.12).
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***
В понедельник, 1 декабря, по сравнению с пятницей, 28 ноября,
средние розничные цены на нефтепродукты в Украине снизились на 0,6–
1,9 %, или на 10–31 коп., до 16,00–16,76 грн/л. Об этом говорится в
мониторинге цен, проводимом компанией UPECO.
Средние розничные цены на бензин А-80 снизились на 0,6 %, или на
10 коп., до 16,00 грн/л.
Средние розничные цены на бензин А-92 снизились на 1,9 %, или на
31 коп., до 16,44 грн/л.
Средние розничные цены на бензин А-95 снизились на 1,7 %, или на
29 коп., до 16,76 грн/л.
Средние розничные цены на дизельное топливо снизились на 1,9 %, или
на 31 коп., до 16,43 грн/л (МинПром (http://minprom.ua/news/171014.html). –
2014. – 1.12).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Нацбанк на валютному аукціоні проведеному 1 грудня продав банкам
3 млн дол. за середньозваженим курсом 15,0493 грн/дол. Про це
повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг заявок на купівлю валюти,
поданий банками, становив 16,8 млн дол., мінімальний курс долара,
заявлений учасниками аукціонів, становив 15,0493 грн/дол.
Середньозважений курс гривні за результатами аукціону –
15,0493 грн/дол.
Мінімальний курс (курс відсікання) – 15,045 грн/дол.
Нагадаємо, з 28 листопада Національний банк України вирішив
скоротити продаж валюти на регулярних аукціонах з 5 млн до 3 млн дол.
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/12/1/509672).
– 2014. – 1.12).
***
Державний та гарантований державою борг України станом на 31
жовтня 2014 р. становив 72,994 млрд дол. Про це повідомляє прес-служба
Міністерства фінансів.
Як зазначається, Державний борг України станом на 31 жовтня становив
62,523 млрд дол. Сума внутрішнього Держборгу становила 30,905 млрд дол.,
зовнішнього 31,617 млрд дол.
При цьому гарантований державою борг становив 10,471 млрд дол.
Гарантований внутрішній борг становив 2,249 млрд дол., зовнішній –
8,222 млрд дол.
Як повідомлялося, Державні запозичення до загального фонду
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державного бюджету за січень – листопад 2014 р. в іноземній валюті
становили
8,940
млрд
дол.
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/1/509753). – 2014. – 1.12).
***
За січень – листопад 2014 р. збір до загального та спеціального фондів
Державного бюджету становить 367,7 млрд грн, або 93,2 % до планових
показників Міністерства фінансів.
Недонадходження в бюджет становлять 26,7 млрд грн, ідеться у
повідомленні Держказначейства.
Як зазначається, до загального фонду Державного бюджету зібрано
320,5 млрд грн, або 94,3 % від суми, передбаченої помісячним розписом
доходів на січень – листопад, недонадходження – 19,5 млрд грн.
Державною фіскальною службою не забезпечено збору до загального
фонду державного бюджету на суму 19,6 млрд грн.
У тому числі податковими органами не забезпечено збору на суму
15,4 млрд грн, митними органами не забезпечено надходження на суму
4,2 млрд грн.
До спеціального фонду Державного бюджету за січень – листопад
2014 р. зібрано 47,2 млрд грн, або 86,7 % до планових показників.
Недонадходження – 7,2 млрд грн.
У листопаді 2014 р. збір до загального та спеціального фондів
Державного бюджету України становить 32,6 млрд грн, або 80,9 % до
планових показників. Недонадходження в бюджет – 7,7 млрд грн.
До Загального фонду Державного бюджету протягом листопада зібрано
28,7 млрд грн, або 86,4 % від суми, передбаченої помісячним розписом
доходів на жовтень, недонадходження – 4,5 млрд грн.
Державною фіскальною службою не забезпечено збору до загального
фонду державного бюджету на суму 4,5 млрд грн.
Податковими органами не забезпечено збору на суму 4,5 млрд грн.
Митними органами забезпечено надходження на суму 11,1 млрд грн при
плані 11,1 млрд грн, що становить 100 %.
До спеціального фонду Державного бюджету за жовтень 2014 р. зібрано
3,9 млрд грн.
Протягом січня – листопада 2014 р. відшкодовано податку на додану
вартість у сумі 42,1 млрд грн, або 90,2 % до плану.
Крім того, у січні – листопаді здійснено випуск ОВДП по
відшкодуванню податку на додану вартість на суму 6,8 млрд грн
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/1/509739). –
2014. – 1.12).
***
З 1 грудня НЕК «Укренерго» відновлює графіки аварійних відключень
електропостачання для промислових підприємств та організацій у Києві.
Про це повідомляє сайт «Київенерго».
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«Головною причиною застосування графіків є те, що об’єднана
енергосистема України є енергодефіцитною через недостатність запасів
вугілля на складах теплових електростанцій та передчасну зупинку
енергоблоку запорізької атомної станції», – йдеться в повідомленні.
У «Київенерго» наголосили, що електропостачання відключатимуть
лише промисловим підприємствам та організаціям, які не належать до сфери
життєзабезпечення, соціального та житлового фонду столиці.
Світло обіцяють відключати не більше ніж на дві години для кожного
окремого споживача.
Водночас «Київенерго» закликала столичних жителів «економно
використовувати електроенергію, особливо в побуті».
Як відомо, максимальне навантаження енергосистема України відчуває в
будні дні з 8:00 до 11:00 і з 17:00 до 20:00 (Українська правда. Київ
(http://kiev.pravda.com.ua/news/547c55a8c49cd). – 2014. – 1.12).
***
Росія не може продовжувати реалізацію «Південного потоку» через
позицію Болгарії. Про це заявив президент Росії В. Путін на пресконференції у Анкарі за підсумками візиту до Туреччини у понеділок, 1
грудня.
«Почати будівництво у морі, підійти до болгарського берега і
зупинитися, це просто безглуздо, тому ми будемо змушені переглянути нашу
участь у цьому проекті. З огляду на те, що ми досі не отримали дозволу від
Болгарії, у цих умовах Росія не може продовжувати реалізацію даного
проекту», – говорить російський президент.
В. Путін звинуватив Болгарію у тому, що вона не веде себе, як суверенна
держава і заявив, що від зупинення цього проекту вона втрачає значні кошти.
«Мої болгарські колеги завжди говорили мені, що попри все вони
реалізуватимуть “Південний потік”, бо це відповідає їхнім національним
інтересам. Але, на жаль, цього не відбулося. Якщо вже Болгарія позбавлена
можливості поводитися, як суверенна держава, то хоча б нехай вони
вимагають у Єврокомісії грошей за неотриманий прибуток, оскільки лише
прямі доходи бюджету Болгарії склали б від транзиту не менше 400
мільйонів євро у рік», – зазначив В. Путін.
У травні уряд Болгарії заявив, що заморожує свою частину будівництва
російського проекту «Південний потік», який має постачати російський газ
по дну Чорного моря через Балкани до ЄС, до розгляду суперечливих
моментів
цього
контракту
в
Єврокомісії
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26719842.html). – 2014. – 1.12).
***
Конфликт в Украине и санкции в отношении российской экономики
могут повлиять на объемы денежных переводов в странах Европы и
Центральной Азии.
С таким прогнозом выступили специалисты Всемирного банка в своем
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новом докладе. Между тем, по их данным, в 2014 г. число денежных
переводов трудовых мигрантов в развивающиеся страны увеличится на 5 %.
Говорит старший экономист Всемирного банка Д. Ратха: «В прошлом году
объем денежных переводов в развивающиеся страны составил 413 млрд дол.
По нашим прогнозам, в нынешнем году эта цифра достигнет отметки в
435 млрд. Должен напомнить, что это только официально
задокументированные данные. Сюда не входят объемы денежных переводов
по неофициальным каналам».
Пятерку лидеров по поступлениям денежных переводов мигрантов (в
процентах от ВВП) возглавил Таджикистан (42 %), на втором месте –
Киргизстан (32 %), на четвертом – Молдова (25 %).
В денежном выражении лидером по переводам является Индия с
показателем в 71 млрд дол., вторую строчку занимает Китай (64 млрд дол.), а
десятое место занимает Украина (9 млрд дол.).
В абсолютных цифрах объем денежных переводов мигрантов по всему
миру, включая переводы в страны с высоким уровнем доходов, составит в
этом году 582 млрд дол., а в 2015 г. – 608 млрд дол. (domik.ua
(http://domik.ua/novosti/trudovye-migranty-za-god-perechislili-v-ukrainu-9mlrd-n231064.html). – 2014. – 30.11).
***
Цены на нефть могут упасть ниже отметки 40 дол./баррель, и мир
увидит повторение тех событий, которые 30 лет назад привели к
дефолту Мексики и положили конец Советскому Союзу. Об этом пишет
Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов.
Вице-председатель исследовательской компании IHS и основатель
Кембриджской ассоциации энергетических исследований Д. Йергин считает,
что решение ОПЕК не снижать квоты на добычу является большим
потрясением для Каракаса, Тегерана и Абуджи.
«Произошел
психологический сдвиг, степень неопределенности повысится», – отмечает
он.
Издание отмечает, что нефтепроизводители, привыкшие к нефти по
100 дол./баррель, не диверсифицировали экономику или делали это слишком
медленно. В случае длительного сохранения низких цен их, а вслед за ними и
мир, ждет политическая и социальная катастрофа.
«Если власти не могут позволить себе расходы, чтобы спасти детей от
нищеты, эти дети вернутся на улицы, и нас, вероятно, ждут политические
потрясения и перевороты. Большинству членов ОПЕК нужны цены
существенно выше 100 дол./баррель, чтобы свести бюджеты в ноль. Если они
начнут сокращать расходы, это может вызвать проблемы», – утверждает
П. Стивенс из британской Chatham House.
Цены могут падать до тех пор, пока покрывают издержки на добычу
нефти. По словам П. Стивенса, добыча сланцевой нефти будет окупаться
даже при цене ниже 40 дол./баррель.
Как сообщалось, сегодня цены на нефть упали до пятилетнего минимума
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после решения ОПЕК не снижать добычу. Фьючерсы на Brent подешевели на
1,88 дол., до 68,27 дол./баррель, а фьючерсы на WTI – на 1,73 дол., до
64,42 дол./баррель (МинПром (http://minprom.ua/news/170992.html). – 2014.
– 1.12).
***
Состояние мировой экономики будет постепенно улучшаться в
течение следующих двух лет, но ВВП Японии возрастет меньше, чем
ожидалось ранее. Такой прогноз представлен в докладе Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Темпы роста и монетарная политика в разных странах будут значительно
различаться, что приведет к волатильности на долговом и валютном рынках,
отметила ОЭСР.
США и Великобритания будут расти быстрее, чем еврозона и Япония, а
среди развивающихся стран к стабильному восстановлению готовы Индия,
Индонезия и ЮАР. Экономику России ждет стагнация в следующем году, а
экономика Китая ослабеет, говорится в экономическом прогнозе
организации.
В целом мировая экономика, как ожидается, возрастет на 3,3 % в
текущем году, на 3,7 % в 2015 г. и на 3,9 % в 2016 г., сообщила ОЭСР,
подтвердив прогнозы, опубликованные ранее в ноябре.
Хотя большинство оценок не изменилось, прогноз для Японии на 2014 г.
был снижен более чем вдвое и сокращен до 0,8 % на следующий год после
того, как страна неожиданно скатилась в рецессию в ІІІ квартале. Но ОЭСР
все же ожидает, что японская экономика восстановится, так как
корпоративные прибыли остаются высокими, а слабая иена помогает
экспорту.
ОЭСР больше обеспокоена ситуацией в еврозоне, которая «может
попасть в ловушку постоянной стагнации». «Еврозоне грозит дефляция, если
рост остановится или если инфляционные ожидания снова упадут», – указала
организация.
ОЭСР прогнозирует инфляцию в еврозоне в размере 0,6 % в следующем
году и 1 % в 2016 г. Это чуть более пессимистично, чем собственные
прогнозы Евросоюза, и очень далеко от ориентира Европейского
центробанка – чуть ниже 2 %.
ОЭСР снова призвала ЕЦБ начать количественное смягчение в еврозоне.
«Дальнейшие монетарные стимулы могут включать в себя больше
покупок бумаг, обеспеченных активами, и обеспеченных облигаций, а также
покупку государственных облигаций, а также корпоративных облигаций
инвестиционного класса», – считает организация.
В США рост, как ожидается, ускорится и останется выше тренда,
достигнув 3,1 % в следующем году, полагает ОЭСР.
Экономический рост в Великобритании, вероятно, немного замедлится
до 2,7 % в 2015 г. Это выше долгосрочного среднего значения, но ниже
2,9 %, которых ожидает Банк Англии. Серьезным риском остается
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сохраняющаяся слабая производительность.
Банк Англии должен начать повышение ключевой ставки в середине
2015 г., чтобы не дать инфляции слишком разогнаться, добавила ОЭСР. В
недавнем экономическом прогнозе Банк Англии подразумевал срок
повышения ставки на несколько месяцев позже.
Рост в Китае, вероятно, немного ослабеет. «Стимулирующие меры,
принятые в этом году, продолжат поддерживать рост производства, но
активность на рынке недвижимости остается слабой», – отмечает ОЭСР.
Организация подсчитала, что постепенное 10-процентное обесценивание
евро и иены к доллару в течение следующих двух лет может подстегнуть
рост в еврозоне и Японии примерно на 0,2 п. п. в 2015 г. и 0,4 п. п. в 2016 г.
(Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/~/339281). – 2014. – 30.11).
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