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У ЦЕНТРІ УВАГИ
В Європарламенті розпочинається «український день»
9 грудня 2014 року в Брюсселі в приміщенні Європарламенту
відбудеться конференція «Україна як тест на європейську солідарність», що
проходить під патронатом президента ЄП М. Шульца, а також низка інших
заходів, присвячених Україні. Про це «Європейській правді» повідомили в
представництві України при ЄС.
Конференція присвячена пошуку реакції на ситуацію в Україні в
контексті російської агресії, шляхів вирішення проблем внутрішньо
переміщених осіб, а також системного реформування в Україні в рамках
Угоди про асоціацію.
Серед спікерів конференції – президент Європарламенту М. Шульц,
депутати ЄП Е. Брок та Р. Хармс, представники політологічних центрів
Євросоюзу, волонтерських рухів з України, Росії, Польщі, Литви та
Німеччини та низка народних депутатів України, включаючи лідерів
кримськотатарського народу М. Джемілєва та Р. Чубарова.
«Український день» в Європарламенті продовжиться ввечері відкриттям
фотовиставки «Донбас: Війна і Мир», що підготовлена українськими
репортерами із зони АТО. В Європарламенті також буде представлено першу
частину документального фільму Христини Бондаренко «Україна: Скрізь
вогонь.
Після
визволення»
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/12/9/7028559/). – 2014. – 9.12).

Сили АТО – у режимі припинення вогню на всіх позиціях
9 грудня на всіх позиціях сил «антитерористичної операції» на Сході
України задіяно режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
«За ініціативи Президента П. Порошенка на всіх позиціях сил АТО
введено в дію режим припинення вогню», – сказано в повідомленні
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/9/7046891/). –
2014. – 9.12).

До завершення поточного року парламент має ухвалити
бюджет на 2015 р. з урахуванням децентралізації
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наголошує, що до кінця
нинішнього пленарного тижня народні депутати України мають розглянути і
ухвалити Програму діяльності Кабінету Міністрів України, а до завершення
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поточного року – бюджет на 2015 р. з урахуванням децентралізації.
Напередодні віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Г. Зубко повідомив, що
в уряді розраховують на отримання у 2015 р. бюджетами місцевих рівнів
близько 39 млрд грн додаткових надходжень у разі якнайшвидшого
прийняття у грудні Верховною Радою України змін до Бюджетного та
Податкового кодексів у частині бюджетної децентралізації.
8 грудня урядовець провів спеціальну нараду щодо бюджетної
децентралізації за участі представників центральних органів виконавчої
влади, народних депутатів, асоціацій органів місцевого самоврядування,
міських голів. Учасники наради розглянули основні положення
законопроектів щодо внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів,
які дадуть змогу передати на місця більше фінансових ресурсів.
«Ми сьогодні готуємо Програму дій уряду на наступний рік. Рік буде
дуже складним. Тому ми маємо встановити чіткі правила, які дозволять
максимально ефективно використати бюджетний ресурс країни. Наша
позиція – чим більше ресурсів наближено до громад, і чим більший контроль
з боку громадськості, тим ефективніше буде їх використання», – сказав
Г. Зубко.
За його словами, головними напрямами змін Бюджетного кодексу є
бюджетна та фінансова самостійність місцевих бюджетів, закріплення за
ними стабільних джерел доходів і розширення їх дохідної бази. Також серед
пропонованих змін – нова трансфертна політика для посилення
відповідальності профільних міністерств за реалізацію державної політики у
відповідних галузях. Децентралізація видаткових повноважень і чіткий
розподіл компетенцій, сформований за принципом субсидіарності – також є
нововведенням, прийняття якого дасть змогу громадам самостійно приймати
рішення щодо розвитку своїх територій.
Важливим, за словами Г. Зубка, є також положення бюджетних змін, які
стимулюватимуть громади до об’єднання і тим самим ставати спроможними
самостійно вирішувати проблеми своїх територій. «Змінами також
пропонуємо ввести незалежне від термінів прийняття державного бюджету
формування та затвердження місцевих бюджетів до 25 грудня року, що
передує плановому. Тоді ми уникнемо тих неприємностей, з якими громади
стикалися через несвоєчасне затвердження своїх бюджетів, викликане, у
свою чергу, несвоєчасним формуванням держбюджету», – сказав Г. Зубко.
Не менш важливим, за його словами, є розроблена норма, яка передбачає
надання права органам місцевого самоврядування самостійного вибору
установи, в органах Казначейства чи установах банків, з обслуговування
коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів і власних надходжень
бюджетних установ. «Сьогодні люди чекають змін. Тому ми плануємо
запустити механізм активності громад, який у швидкому часі дозволить їм
стати на ноги і поступово розвиватися, розпоряджаючись на власний розсуд
своїми заробленими ресурсами: створювати нові робочі місця, розбудовувати
інфраструктуру, залучаючи інвестиції тощо», – підкреслив Г. Зубко.
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За його словами, уже 9 грудня уряд розгляне зміни до Бюджетного та
Податкового кодексів і найближчим часом направить їх на розгляд Верховної
Ради України.
Г. Зубко висловив сподівання, що відповідні законодавчі зміни
парламент прийме у грудні цього року (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (www.rada.gov.ua). – 2014. – 9.12; Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247803110&cat_id=2
44274130). – 2014. – 8.12).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Новий Кабінет Міністрів:
оцінки та очікування експертів
2 грудня Верховна Рада затвердила склад нового Кабінету Міністрів на
чолі з Прем’єр-міністром А. Яценюком. За відповідне рішення проголосувало
288 депутатів. До складу нового уряду ввійшли 11 нових міністрів, більшість
з яких фінансисти, юристи, представники бізнесу. З попереднього складу
Кабміну посади зберегли міністри МВС А. Аваков, оборони С. Полторак,
закордонних справ П. Клімкін, освіти С. Квіт і голова Мін’юсту
П. Петренко.
Першим приводом для критики нового уряду стала процедура його
обрання. Голосування за членів уряду було пакетним, незважаючи на те, що
«Самопоміч» та окремі члени Блоку Петра Порошенка (БПП) вимагали
персонального голосування щодо кожного чиновника. Утім окремо
затвердили лише міністрів за президентською квотою – главу Міноборони
С. Полторака й МЗС П. Клімкіна.
Єдиний народний депутат, який натиснув кнопку «проти» під час
голосування за погодження нового Кабміну, – член коаліції від Блоку Петра
Порошенка М. Найєм – саме небажанням голосувати за всіх і одразу й
аргументував своє «проти». «Я дуже хочу, щоб у нашого уряду вийшло. За
окремих міністрів я готовий був голосувати двома руками, багато вселяють
надію, деяким хочеться вірити. Але я не готовий брати на себе
відповідальність за всіх, хто опинився в цьому Кабінеті Міністрів», –
наголосив він.
Не отримала депутатської підтримки і пропозиція дати майбутнім
міністрам виступити з парламентської трибуни. 229 депутатів підтримали
«мовчазне» голосування щодо Кабміну. «Я підписався під кожною
кандидатурою», – переконував депутатів Прем’єр А. Яценюк.
Такий підхід викликав невдоволення навіть у пропрезидентських
депутатів. «Інформацію щодо міністрів нам дали за кілька хвилин до першої
спроби голосування. Фактично парламентарі повинні були проголосувати за
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людей, про яких дізналися за 2 години до того. Без публічного обговорення.
Навіщо тоді потрібен парламент?» – обурився представник «Батьківщини»
І. Луценко.
«Український народ вимагав відкритості, а отримав зачинені двері, за
якими йде “договорняк”», – прокоментував голосування за Кабмін депутат
В. Парасюк.
Депутати від фракції «Самопоміч», які також наполягали на
персональному голосуванні за кожного міністра, після обрання уряду
покинули засідання.
Проте експерти з тезою про потребу голосування за кожного міністра не
погоджуються. «Я пам’ятаю практику, як у нас робилося це раніше, навіть за
часів дії тієї конституційної моделі, яка зараз працює. Як голосували за часів
президентства і В. Ющенка, і В. Януковича. Завжди голосували пакетом.
Можна було б зробити й голосування по кожній кандидатурі. Хоча я не
думаю, що це дало б інший результат, тому що все-таки це коаліція, і
кандидатури були між членами коаліції узгоджені. На Заході прийняте
голосування за весь уряд, тому що він представляється Прем’єр-міністром і
він є колективним органом», – зазначив професор кафедри політології КиєвоМогилянської академії О. Гарань. Однак він акцентує увагу на тому, що «ми
не маємо забувати про те, що, згідно з діючою Конституцією, кожного
міністра можна відсторонити від влади голосуванням у парламенті».
Політолог В. Цибулько вважає, що голосування за кожну кандидатуру
на міністерське крісло могло б залишити «менших» учасників коаліції взагалі
без представників в уряді. «Коаліція діє як єдиний організм. Якщо б вони
розбивали голосування на кожну кандидатуру, то від малих партій міг би не
пройти ніхто, і ми б не отримали збалансований уряд», – пояснює він.
До того ж, як роз’яснила нардеп від «Самопомочі» І. Подоляк, протокол
до Коаліційної угоди, підписаний представниками всіх фракцій, які увійшли
до коаліції, передбачав пакетне голосування за Кабмін, персональний склад
якого запропонував Прем’єр-міністр.
Ще однією «ложкою дьогтю» в діжці меду українського уряду став
сумнівний рядок, який потрапив до біографії тоді ще кандидата, а нині вже
віце-прем’єра В. Вощевського. Якщо вірити написаному на аркушах з
біографією, виданих нардепам перед голосуванням, В. Вощевський під час
керівництва державною компанію намагався «вкрасти ДП “ШРБУ № 100”
ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”. Була порушена кримінальна
справа». Безпосередньо віце-прем’єр, звісно, такі звинувачення спростовує.
«Жодного випадку про те, що я намагався щось вкрасти, у мене в житті не
було. Але я свого часу був призначений на посаду голови “Укравтодору” і
працював рівно один тиждень», – сказав В. Вощевський, виступаючи перед
депутатами.
Разом з тим Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив
апарату парламенту провести службове розслідування «щодо надання
народним депутатам недостовірної біографії Вощевського».
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Щодо призначення В. Вощевського експерти висловили різні думки.
О. Гарань має «багато запитань до Вощевського». «Подивіться його
біографію, де він працював. У Кучми, у Хорошковського, у Литвина, навіть
трішки в уряді Азарова попрацював. Стрибав по всіх можливих партіях. Я
здивувався щодо призначення Вощевського, а потім дивлюся, хто ж його
висуває. Радикальна партія Ляшка – ось вам і відповідь», – зазначив
політолог.
Натомість В. Цибулько вважає В. Вощевського цілком прийнятним
варіантом на посаді віце-прем’єра. «Вощевський не гірший від А. Яценюка.
У команді він буде діяти тільки так, як діє команда. Тим більше що віцепрем’єр – це така надбудова над міністрами. Він має стежити за тим, щоб усі
міністерства діяли в законний спосіб і цивілізовано», – наголосив експерт.
Одним з резонансних питань стало створення в структурі Кабміну
нового утворення – Міністерства інформаційної політики. Новоутворення
користувачі соцмереж і медійники одразу ж охрестили «міністерством
правди» – за аналогією з «мініправди» з антиутопії Д. Орвелла, яке займалося
тотальним контролем усіх потоків інформації.
«Міністерство інформаційної політики в тому вигляді, як його
проштовхнули, налаштує всю українську медіа-спільноту проти влади», –
написав у своєму Facebook нардеп, а в зовсім недавньому минулому
журналіст-розслідувач С. Лещенко.
Не в захваті від ідеї створення Міністерства інформполітики й
журналіст-нардеп М. Найєм, який наголосив: «Щиро вірю, що автори цього
дітища виходили з благих намірів. Але в такій непростій сфері, як медіа та
інформація, тим більше після трьох попередніх років маразму, створювати
подібні утворення потрібно трохи делікатніше».
Медійники навіть принесли на засідання Верховної Ради, на якому мав
бути затверджений склад Кабміну з новим міністерством, плакат з написом
«Плюс міністерство, мінус правда. Зупиніть голосування».
Головним аргументом критики політологів на адресу нового
міністерства є те, що при очевидній необхідності створення в державі органу,
який координуватиме інформаційну політику, йому надали статус саме
міністерства й призначили його керівником людину, близьку до Президента.
Це одразу провокує підозри, що П. Порошенко нібито хоче контролювати
інформаційний простір. У цьому контексті висловлюється думка, що було б
краще, якби на цю посаду призначили людину рівновіддалену від різних
політичних
сил,
але
професіонала,
який
би
забезпечував
контрпропагандистські чи пропагандистські операції в момент воєнних дій
(http://gazeta.ua/articles/politics/_otrimali-novij-perehidnij-uryad-maslak/596714).
Усього в новому уряді 17 членів плюс Прем’єр-міністр (у М. Азарова
був 21 міністр). Найбільше портфелів отримали представники Блоку Петра
Порошенка: міністром освіти залишився С. Квіт, Мінсоцполітики отримав
П. Розенко, міністром енергетики й вугільної промисловості став
В. Демчишин, міністром інфраструктури – А. Пивоварський, міністром
інформаційної політики – Ю. Стець, на посаду віце-прем’єр-міністра,
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міністра регіонального розвитку призначили екс-заступника глави
Адміністрації Президента Г. Зубка.
«Народний фронт» А. Яценюка представлений в уряді міністром юстиції
П. Петренком й очільником МВС А. Аваковим, кандидатуру якого
А. Яценюку таки вдалося відстояти. «Народний фронт» також делегував до
уряду В. Кириленка. Він обійматиме посаду віце-прем’єр-міністра з
гуманітарних питань і міністра культури. Екс-юрист компанії голови
Мін’юсту П. Петренка Г. Оніщенко отримала посаду міністра Кабінету
Міністрів.
У «Батьківщини» два крісла: І. Жданов – у Міністерстві молоді та
спорту та юрист І. Шевченко – в Мінекології. «Самопомочі» дістався в уряді
лише один портфель – міністра АПК. Його очолив А. Павленко. Меру Львова
і фактично засновнику «Самопомочі» А. Садовому пропонували посаду
першого віце-прем’єра, але він відмовився.
Головною фішкою нового складу уряду стала присутність іноземців
серед міністрів і заступників. Грузинський реформатор часів президентства
М. Саакашвілі О. Квіташвілі став міністром охорони здоров’я України.
Литовець А. Абромавичус очолив міністерство економіки; українка за
походженням, американка за паспортом, представниця діаспори Н. Яресько
отримала в підпорядкування міністерство фінансів. Крім того, на посаду
першого заступника міністра внутрішніх справ має бути призначена
Е. Згуладзе, екс-глава МВС Грузії. Усі іноземці включені до уряду за
ініціативою Президента П. Порошенка, від його блоку. Напередодні вони
отримали українське громадянство, надане їм указом Президента України.
Нюанси надання українського громадянства міністрам-іноземцям, з
огляду на використання цього факту російськими ЗМІ як «доказу»
нелегітимності української влади, роз’яснює тижневик «Дзеркало тижня»
(http://gazeta.dt.ua/internal/na-stari-drizhdzhi-_.html). Оглядачі нагадують, що за
тиждень до голосування за новий уряд П. Порошенко анонсував свою
ініціативу щодо змін у законодавстві, які дали б змогу залучати в Кабмін
іноземних фахівців. Але змін так і не внесли, тому кандидати-іноземці
змушені були відмовитися від громадянства своїх країн. Формулювання
підстави відповідає ст. 9 Закону України «Про громадянство України»:
«прийняття у громадянство України становить державний інтерес». Оманою
є твердження (яке широко використовується в російських ЗМІ), що на
момент підписання указів кандидати в міністри вже мали б припинити своє
іноземне громадянство. Закон України вимагає лише подачі зобов’язання про
припинення колишнього громадянства. На А. Абромавичуса і О. Квіташвілі
ця умова закону не поширюється – законодавство Литви й Грузії передбачає
автоматичну втрату громадянства одночасно з набуттям громадянства іншої
країни, і міністри про це повідомили. Випадок же ж з Н. Яресько особливий.
Вийти з громадянства США добровільно не так уже й просто, а з літа цього
року – ще складніше. У США набрав чинності закон (FATCA), спрямований
на боротьбу з ухиленням американців від сплати податків з використанням
закордонних рахунків. Американці, які проживають за кордоном, масово
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почали відмовлятися від громадянства США. Але процедура ця тепер стала
ще складнішою й «розтягується на місяці», а якщо в когось є ще й якісь
судові справи, то чекати можна роками.
Автоматичне позбавлення громадянства Грузії й Литви у зв’язку з
отриманням українського також має свої процедури, які забирають певний
час. Отже, нові міністри-іноземці якийсь час своєї держслужби де-факто
матимуть два громадянства, що заборонено законом. Виходячи з цього,
стосовно них має діяти обмеження щодо доступу до держтаємниць та іншої
інформації й документів з обмеженим доступом.
Варто зазначити, що однозначного ставлення до того, чи варто включати
до складу Кабміну іноземних фахівців, не було навіть усередині
пропрезидентської фракції. Депутат від БПП В. Пинзеник за годину до
голосування покладався на рішення фракції і від висловлювання власної
позиції відмовлявся. І. Луценко від «Батьківщини» заявляв, що в Україні своя
специфіка, яка може звести всі зусилля незнайомого з нею міністра нанівець.
«Ми не розуміємо, чому серед 40 млн осіб, які живуть в Україні, не
знайшлося десяти людей, які були б громадянами України або хоча б
етнічними українцями», – заявив глава фракції Опозиційного блоку
Ю. Бойко, після чого депутати його фракції залишили сесійну залу.
Водночас оцінки експертів з приводу залучення до Кабінету Міністрів
іноземців переважно позитивні. Політтехнолог С. Гайдай, зокрема,
переконаний, що успіх урядовця залежить не від національності, а «від
фаховості людини та її здатності до реформ». «Я не проти іноземців. Але в
іноземців є деякі відмінності від наших громадян. По-перше, вони не мають в
Україні корупційних зв’язків. По-друге, вони можуть мати той досвід, якого
в Україні нема, щодо того, яким шляхом повинні йти реформи. Іноземець
може виявитись значно кращим реформатором, ніж український чиновник, з
одного боку. А з іншого боку, іноземець може не спрацюватися з тією
системою, яка склалась. Тому зараз немає однозначної відповіді, чи це вдала
ідея, чи ні, – каже він і додає: – Мені однаково, чи буде чиновник
громадянином України, чи ні. Важливо, чи буде він брати участь у реформах,
чи зможе він працювати. А яке в нього громадянство – це не суттєво»
(http://galnet.org/newsticker/232181-eksklyuzyvy-ta-nespodivanky-novohokabminu).
Політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії
О. Гарань натомість наголошує на важливості українського громадянства для
нових міністрів. «Що тут є ключовим моментом? Що вони всі прийняли
українське громадянство. Яресько є етнічною українкою. Це в світі
нормально – використання досвіду діаспор. Ми можемо згадати навіть про
Литву, Латвію, де президентами стали представники діаспор, – каже він. –
Яресько вже 20 років живе в Україні і добре знає нашу ситуацію.
Абромавичус десять років живе в Україні. Тобто вони знають реальну
ситуацію, вони знають, як боротися зі старими схемами. І вони знають, як
боротися із “совком”. Якщо говорити, наприклад, про Квіташвілі, який у
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Грузії проводив реформи проти “совка”. А ось наскільки вони стануть
успішними – це вже життя покаже».
Про те, що міністри-іноземці в українських реаліях доволі непогано
орієнтуються, говорить і політолог В. Цибулько. «Ці люди знають
особливості української економіки й особливості українського стилю
управління, тому сказати, що це повні неофіти – трохи неправильно», –
наголошує він.
На думку В. Цибулька, перед цими міністрами стоятиме основне спільне
завдання: «спробувати змінити образ країни, тому що склалася вже стала
недовіра до українських чиновників». «Навіть попередній Кабмін,
сформований Майданом, ніяких рейтингів довіри не зрушив. Навіть після
Майдану українські чиновники майже нічого не робили для поліпшення
образу країни. Тому для П. Порошенка це був, по суті, вимушений крок, –
зазначив політолог. – І зі зміною образу з’явиться й інвестиційна
привабливість країни».
З точки зору суспільства, призначення людей з-за кордону викликають
деяке здивування, зауважив політолог В. Карасьов. «У всіх сенсах це –
сумнівна новація. Перше: що, немає у Блоку Петра Порошенка кандидатів на
ключові посади? А сенс тоді голосувати за політичну силу, якщо потім зі
списку не можна вибрати потрібні кадри? Друге: чому авторитетом для нас є
Грузія і західні “варяги”? Що, у нас в країні на десятки мільйонів людей
немає
своїх
тямущих
економістів?»
(http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/politologi-inostrancy-stanut-probnymsloem-integracii-574090.html).
Водночас політолог зазначає, що бачить резон у призначеннях іноземців
на пости міністра економіки й міністра фінансів для того, щоб контролювати
витрату урядом грошей міжнародних організацій. «Це я ще розумію. А от
призначення главою МОЗ людини з Грузії можу пояснити тільки тим, що на
цей пост потрібна людина, не обтяжена українськими корупційними
зв’язками. Але, з точки зору проведення реформ і їхньої успішності, сумніви
у мене є», – визнав експерт.
На думку В. Карасьова, людей з-за кордону покликали із завданням
стати противагою А. Яценюку. «Весь Кабмін сконструйований так, щоб не
дати можливості Яценюку отримати “свій” Кабмін і стримувати його
політичні та прем’єрські амбіції. Будь-який конфлікт тепер автоматично
стане “надбанням” західних партнерів. Навряд чи цей Кабмін зможе
проводити ефективні реформи: він знову сформований на коліні, з постійним
відкладанням, уточненням і переуточненням, та іншими “півінтригами”. Нові
міністри – як “коти в мішку”. У мене відчуття, що уряд знову довго ліпили,
але він так і залишиться недоліпленим, тобто буде таким же перехідним, як
парламент», – зазначив В. Карасьов.
Експерт сумнівається, що другий уряд А. Яценюка протримається
більше року. «2015 р. буде найважчим, дай Бог, щоб цей Кабмін протримався
весь майбутній рік. У нас економіка на спаді, що зі Сходом – незрозуміло,
фінанси ледве-ледве утримуються. Утім є шанс, що Мінфін домовиться про
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кредит з МВФ, правда, в обхід Яценюка. У результаті ми будемо балансувати
між інтеграцією в світову економічну систему і збереженням відносної
економічної незалежності. Це стане для нас пробним шаром інтеграції без
інтеграції в ЄС: а то поки ми бачимо Захід тільки на картинці і в мріях. Тепер
побачимо, як воно є насправді», – констатує політолог.
Неоднозначно до іноземців в уряді ставиться і президент Центру
прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко. «Це вимушений і
тимчасовий експеримент. Повторювати це не варто. Проблем, через які було
прийнято таке рішення, декілька. В Україні зараз дефіцит реформаторів, які
можуть, хочуть і будуть втілювати реформи. Другий момент – іміджевий,
суспільство, як виявилося, більше довіряє іноземним реформаторам, ніж
своїм. Призначення іноземця на пост глави МОЗ – виправдано. МОЗ – як
порохова бочка, в якій під прикриттям діє фармацевтична мафія. Зважитися
на те, щоб розібратися в цьому, може далеко не кожен. При Януковичі його
глави змінювалися чи не два рази на рік. Мусій протримався півроку. Тут іде
жорстка боротьба бізнес-інтересів, іноземець у цьому замішаний не буде. До
того ж іноземець буде працювати над реформами, його мотивує репутація».
Завдання іноземців і полягає в тому, щоб своєю присутністю значно
збільшити шанси на проведення реформ, переконаний В. Фесенко. Він також
зазначив, що Україні були потрібні реформатори, які б не піклувалися про
партійні рейтинги. «Незалежність і спрямованість на реформи – ось
пояснення, чому іноземців запросили працювати в уряді. Бо якщо міністр
буде думати, як реформи відображатимуться на рейтингах його партії, на
власному рейтингу, то реформ не буде. Ці ж люди насамперед
працюватимуть на свою реформаторську репутацію.
Н. Яресько, міністр фінансів, – американка українського походження,
яка 20 років працює в Україні, на Україну, залучаючи в неї гроші, інвесторів.
А. Абромавичус, який став міністром економіки, достатньо довго працює в
Україні, його дружина – українка. Це люди, які так чи інакше відчувають
проблеми України, вони й займатимуться економічними реформами.
Третій іноземець, грузин О. Квіташвілі, має не просто втілювати
відомий досвід грузинських реформ, а має виконати важливу функцію –
уникнути впливу конфліктуючих бізнес-інтересів у відомстві. Ми знаємо, що
навколо МОЗ завжди йшла жорстка бізнесова боротьба, тому поява
незалежного від політичного й бізнесового впливу міністра була важливим
кроком», – підкреслив В. Фесенко.
Хоча, звісно, їм не вистачатиме відчуття, знання українського
соціального й політичного контексту, до того ж їм потрібно формувати
команду реформаторів, бо самі по собі індивідуальними зусиллями вони
реформ не проведуть, припускає експерт.
У цілому, новий Кабмін, на думку В. Фесенка, поки оцінювати рано.
«Ризиків у цього уряду більше, ніж у першого Кабміну Яценюка. Їм вкрай
необхідно займатися реформами, у ході роботи над якими неминуче
виникнуть внутрішні протистояння. Сказати заздалегідь, наскільки
ефективною буде робота тих, хто прийшов в уряд вперше, неможливо», –
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вважає політолог. Хоча, упевнений В. Фесенко, нові міністри «більш
професійні і будуть менше красти. Принаймні така перша зовнішня оцінка.
Результат не гарантований – буде боротьба, пов’язана з проведенням реформ,
навіть внутрішня боротьба всередині коаліції, всередині уряду. Буде певний
спротив, але значна частина міністрів фіксує спрямованість уряду на
реформи», – зазначив експерт (http://www.pohlyad.com/news/n/69046).
Якщо перший уряд А. Яценюка був революційно-експериментальним,
революційно-романтичним, коли не всі романтики виявилися ефективними
управлінцями, то новоспечений уряд можна назвати реформаторськи
експериментальним, вважає В. Фесенко. «Було багато звинувачень у
корупції. Так воно і залишається, бо залишається старий Прем’єр-міністр.
Буде проблема, бо мінятись потрібно і самому Прем’єр-міністру. Були
підозри і звинувачення на його адресу, хоча він лишається достатньо
популярною фігурою. А взагалі нові міністри потребують серйозної
політичної підтримки як з боку Прем’єр-міністра, так і з боку Президента», –
заявив політолог.
Політтехнолог Т. Березовець вважає, що ноу-хау нового Кабміну –
залучення іноземців на ряд ключових посад – не найгірший варіант. Але чи
зможуть вони навчити боротьбі з корупцією бувалих чиновників, – це
питання до самих українських політиків. «Я закликаю утриматися від
захоплених авансів Н. Яресько, О. Квіташвілі, А. Абрамавичусу. Сьогодні
немає місця славослів’ю. Тим не менш, рішення Порошенка присвоїти їм
українське громадянство правильне, – вважає він. – Трьома правильними
українцями стало більше. Вони можуть бути не найкращими в світі
фахівцями у своїх галузях. Але чим вони точно гарні – тим, що не зав’язані
на український істеблішмент і український непотизм. Та й, будемо відверті,
міністри “нові українці” виглядають набагато більш прийнятними, ніж
окремі кандидатури, внесені фракціями – учасниками коаліції. Закордон нам
допоможе. Але тільки в тому випадку, якщо ми покажемо, як сильно ми
хочемо допомогти собі самі», – пише експерт на своїй сторінці у Facebook
(https://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Eksperty-neodnoznachnoocenivayut-perspektivy-novogo-Kabmina-85906.html).
Серед експертів є й такі, що не покладають великих надій на іноземців,
запрошених до українського уряду. «В уряді іноземці потрібні швидше для
піару тих, хто вирішив їх запросити в Україну. Крім того, вони будуть
певними “смотрящими” за фінпотоками, які йдуть зі Сполучених Штатів,
Євросоюзу і МВФ, для того щоб дані гроші в черговий раз не розікрали. Їх
призначення лобіювали для того, щоб контролювати фінсистему, оскільки
українська еліта настільки прогнила, що їй просто вже ніхто не довіряє», –
вважає голова Центру політичного аналізу «Стратагема» Ю. Романенко
(http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novostisng/ukraine/entry1008237085.html).
Як припускають аналітики, якщо міністри з перших днів не покажуть
реальних змін у тих галузях, які були їм доручені, то новий Кабмін не
працюватиме довго. Наступні три місяці продемонструють, чи зможе Україна
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витримати ряд економічних викликів. «Цей уряд можна назвати “урядом
опалювального сезону”. Його головне завдання – щоб до весни не
розвалилася вся фінсистема та інфраструктура», – стверджує Ю. Романенко.
Політолог О. Кочетков позитивно оцінив склад нового уряду, проте
сумнівається в його готовності до рішучих і непопулярних кроків.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-novomu-uryadi-maluvato-kamikadzeekspert/596494). «Головний плюс – уряд нарешті є. Він достатньо дієвий. Я не
бачу там внутрішніх протиріч. Це достатньо спільна команда. Іноземці в
уряді – новизна. І під них потрібно буде підлаштовуватися нашій
бюрократичній системі. Бо вони не розумітимуть, чому завдання поставлене,
а не виконується. З іншого боку, наші вітчизняні міністри повинні будуть
конкурувати з іноземцями. Тобто демонструвати, що вони теж ефективні.
Адже до іноземців буде прикута вся увага. Є надія, що уряд спробує
працювати ефективно. Також не бачу суттєвих протиріч між урядом і
Президентом. Практично всі його бажання щодо складу уряду реалізовані», –
зазначив О. Кочетков.
Серед мінусів нового Кабміну експерт назвав неготовність нових
урядовців до впровадження непопулярних рішень. «Малувато камікадзе в
уряді. Багато розмов про камікадзе. Але дійсно, щоб люди були справді
готові робити непопулярні, але потрібні кроки, тут є деякі сумніви», –
зазначив він.
Головним завданням нових міністрів, на думку О. Кочеткова, має стати
стабілізація економічної ситуації в країні. «Необхідно спланувати бюджет і
далі починати виводити з тіньових потоків гроші. Покращувати інвестиційну
ситуацію. А це боротьба з корупцією. За рік у цьому напрямі можливо
зробити перші кроки. Найважливішою реформою має стати дерегуляція.
Треба дати дихати малому та середньому бізнесу. Потрібне щось подібне на
НЕП, який був за часів Радянського Союзу», – зауважив експерт.
Представники ділових кіл й експерти фінансового ринку, погоджуючись
з тим, що призначення нового складу уряду є важливим і необхідним кроком
влади, водночас відзначили схожість цього процесу на «грандіозний
експеримент», який не виключає ситуації, коли на практиці новий Кабмін не
продемонструє реальних змін в економіці країни.
Зокрема, виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації (ЕВА)
Г. Дерев’янко зазначила, що «у підприємців є деяке занепокоєння з приводу
можливого ефекту “дежа вю”, коли саме чинник відсутності активних кроків
з боку органів державної влади призведе до того, що кредит довіри бізнесу до
влади танутиме на очах». Водночас, на думку Г. Дерев’янко, інвестори
позитивно налаштовані щодо нової команди уряду і покладають на її роботу
великі надії. «Прихід до влади реформаторів з інших країн – метод, який ще
навесні пропонував упровадити грузинський економіст К. Бендукідзе. Ми не
виключаємо, що це може спрацювати в сучасних українських реаліях, бо
неупереджений погляд з боку й успішний досвід проведення аналогічних
реформ в інших країнах, на наш погляд, може бути доброю підмогою в
роботі нового уряду», – наголосила вона.
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Новий Кабмін просто «приречений» на реформи, вважає Г. Дерев’янко.
«У них, по суті, шансу і можливості іншої немає, крім як зробити ці якісні
перетворення, – говорить Г. Дерев’янко. – Тому що якщо вони не зможуть це
зробити, то народ це не сприйме, суспільству це не сподобається. Якщо потім
знову будуть приводити якісь виправдання, чому не провели реформи, це
призведе до хвилювань в країні. Все має бути якісно, негайно і ефективно»
(http://nvua.net/publications/novyy-kabmin-obrechen-na-reformy-direktorevropeyskoy-biznes-associacii-23384.html).
Починати реформи, на думку Г. Дерев’янко, потрібно зі змін у сфері
фіскальної політики – домогтися того, щоб державні витрати відповідали
можливостям країни, були ефективні й позбавлені корупційної складової.
Далі Кабміну слід провести якісні перетворення в судовій сфері й
забезпечити верховенство права. Крім того, варто продовжити дерегуляцію
та зробити її дієвою і відчутною для бізнесу. При цьому повинна відбуватися
якісна комунікація влади з бізнесом, а також влади із суспільством.
Крім реформ, викликом для нового уряду виконавчий директор ЕBA
вважає відновлення миру в Донбасі, якого потрібно добиватися разом із
Президентом і його командою.
У свою чергу керуючий партнер аналітичної групи Da Vinci AG
А. Колпаков зазначив, що в «грандіозному експерименті», яким можна
назвати склад нинішнього Кабміну, «немає нічого поганого». «Сьогодні
потрібні нетривіальні рішення, які не зможуть забезпечити звичні нам особи.
Перевіреного на 100 % розв’язання нинішніх проблем немає, як і методів. Є
зарубіжний досвід, але в 99 % випадків він не підходить Україні через ряд
економічних, соціальних і ціннісних причин», – упевнений експерт.
На його думку, країну очікує імпровізація, «де дії окремих виконавців
матимуть менше значення, ніж праця диригента і реакція залу». А. Колпаков
наголосив, що завдання нового уряду – проведення непопулярних реформ. «І
судячи з фігури нового міністра охорони здоров’я, перша непопулярна
реформа відбуватиметься саме в цій сфері. Це логічно з урахуванням того,
що саме у сфері охорони здоров’я перебуває дуже значний ресурс економії
бюджетних коштів», – зазначив А. Колпаков.
Він наголосив, що всі перетворення будуть дуже болючими, навіть у
разі, якщо вони залишаться напівзаходами. Несприятливим є, за словами
А. Колпакова, і те, що багато реформ реалізовуватимуть нові міністри –
іноземці. «Це дасть змогу противникам реформ, так само як і опозиції,
перекладати відповідальність на Захід, і це може дуже сильно змінити
громадську думку, розвернути її від західного світу, – вважає експерт. –
Соціальні наслідки можуть бути непередбачуваними. Міністри-іноземці
повинні виступати лише як інструмент, але не ініціатор реформ, і тим паче не
відповідальні за них».
Разом з тим, наголосив А. Колпаков, щоб закласти фундамент нової
держави, уряду потрібно одразу розуміти, які галузі Україна зможе
ефективно розвивати сьогодні, через 5 і 10 років; як змінюватиметься ринок;
як змінюватиметься соціальний, освітній та етнічний склад України; що
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робитимуть конкуренти. «У нинішньому уряді я не бачу людини, яка
мислила б такими категоріями», – зазначив експерт.
Водночас керівник аналітичного підрозділу групи ICU О. Вальчишен
наголосив, що дуже «зациклюватись» саме на нових призначеннях не
потрібно, оскільки це зміщує фокус суспільної уваги. «Головне – наявність
політичної волі і системної, узгодженої і навіть по-доброму агресивної
роботи всіх гілок влади з виведення країни з багаторічного періоду
економічної стагнації. І тому єдина надія, яка пов’язана з новими людьми,
така ж, як із “старими” – потрібна системна, узгоджена і нестандартна
робота», – наголосив експерт.
Політологи назвали також імовірні загрози успішній роботі нового
уряду. Головна з них, на думку В. Фесенка, може бути пов’язана з тим, що
уряду не вдасться здійснити швидких реформ, що викличе розчарування і
втрату підтримки. Тому, зважаючи на високі очікування, уряду потрібно
продемонструвати вміння швидко проводити реформи.
Ще один ризик пов’язаний з тим, що початок реформ неминуче викличе
суперечності як усередині коаліції, так і всередині суспільства. Буде дуже
багато критики й незадоволених. І це буде дуже серйозне випробування.
Втрати будуть неминучі – деякі міністри або самі підуть, або їх звільнять.
Третій ризик пов’язаний з тим, що поодинці міністри провести реформи
не в змозі. Їм потрібно сьогодні формувати команду реформаторів. Якщо це
вдасться зробити, буде шанс для швидких реформ. Не вдасться – тоді буде
провал.
О. Гарань головну загрозу для уряду вбачає у питанні взаємовідносин
двох основних політичних гравців, які формували Кабмін – партій
Президента і Прем’єр-міністра. Ефективне функціонування уряду передбачає
взаємодію цих двох суб’єктів. Хоча той факт, що в коаліцію входять п’ять
гравців, деякою мірою знижує це потенційне напруження: навіть у разі
відмови однієї з політсил підтримувати те чи інше рішення, у коаліції
залишається серйозний запас. Тим не менше, саме взаємодія команд
Президента і Прем’єр-міністра – це ключова умова для стабільного
функціонування уряду (http://www.depo.ua/rus/politics/avakov-zhenshchiny-iotnosheniya-s-ap-politologi-o-goryachih-03122014184500).
В. Небоженко також головною загрозою бачить відносини між
Адміністрацією Президента і урядом. «Проведення Головою Верховної Ради
В. Гройсманом першого голосування за пакетний склад і 229 голосів за це
рішення – це серйозний удар по престижу уряду. Цим П. Порошенко показав,
що якщо він захоче, то поставить голосування по законопроектах Кабміну в
дуже незручне становище. У цілому, Адміністрація Президента не повинна
так рано показувати свою агресію. Тільки взаємодія АП і Кабміну дозволяє
отримати переконливу більшість у парламенті», – підкреслив В. Небоженко.
Він також прогнозує, що основні конфлікти в уряді будуть навколо двох
міністрів. По-перше, «Народному фронту» все-таки вдалося переконати
залишити на чолі МВС А. Авакова, хоча П. Порошенко намагався залишити
це міністерство під своїм контролем. Також слід очікувати надзвичайно
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гострий конфлікт між новим міністром фінансів Н. Яресько та головою
Нацбанку В. Гонтаревою.
Своєю думкою з приводу нового міністра фінансів поділився і президент
Українського аналітичного центру О. Охріменко. Він вважає, що «швидше за
все, вона, як менеджер, не буде здатна налагодити нормальну роботу
Мінфіну, оскільки багато хто не розуміє, що робота міністерства – це не
презентації або заяви, а дуже нудна і монотонна робота, яку погано видно з
боку».
«Можливо, цю проблему вдасться вирішити за рахунок досвідчених
бюрократів, які мають великий досвід роботи в Мінфіні і які можуть бути
заступниками міністра. У цьому випадку Н. Яресько змогла б більше
займатися стратегічними питаннями і бути публічною особою України на
різних міжнародних переговорах. Реальну роботу виконували б заступники
міністра – це забезпечило б якісну роботу Мінфіну», – вважає аналітик
(https://ukr.media/ukrain/217681).
У цілому, попри значну кількість зауважень, експерти сподіваються на
командну роботу уряду та реформи. «Будемо дивитися на діяльність кожного
міністра і пам’ятати про те, що діяльність кожного міністра – це в тому числі
й колективна відповідальність уряду. Багато що буде залежати від допомоги
колег і загальної політики, адже Кабмін – це колегіальний орган», – зазначає
О. Гарань.
В. Цибулько наголошує, що «перш за все цей уряд буде орієнтований на
проведення успішних місцевих виборів». «До осені наступного року ніхто не
ризикне жорстко входити в конфлікт з урядом. З початком місцевої виборчої
кампанії, якщо економіка значно погіршиться, то може бути розіграний
сценарій з формування громадських настроїв по недовірі до цього уряду. Але
все залежатиме від швидкості й легкості реформ. Партійні структури зараз
будуть мобілізовуватися під місцеві вибори, до яких лишається менше року.
Тому діяльність уряду буде пов’язана з необхідністю озиратися на місцеву
виборчу кампанію», – додав він.
Експерти також відзначили, що такого професійного Кабміну в Україні
не було ніколи. Усі міністри мають хорошу освіту, у тому числі і
європейську. За їхніми плечима реальні справи в серйозних бізнесструктурах. Позитивно на цьому етапі експерти розцінюють і збереження на
посаді Прем’єр-міністра А. Яценюка. Відтак можна сподіватися принаймні
на рік роботи нового Кабміну, за який урядовцям, якщо вони хочуть
залишитися на посадах на довше, вочевидь, доведеться таки хоча б розпочати
реформи, яких потребує суспільство.
Прем’єр-міністр А. Яценюк вважає основним завданням нового складу
Кабінету Міністрів на найближчу перспективу прийняття до кінця 2014 р.
нового Бюджетного кодексу, який передбачає передачу додаткових
фінансових повноважень на місця. Другим завданням Кабміну, за словами
Прем’єра, є зміна Податкового кодексу, який передбачає скорочення
кількості податків і зміну бази оподаткування. Третім завданням нового
складу уряду А. Яценюк вважає зменшення єдиного соціального внеску та
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введення прогресивної шкали оподаткування. За його словами, з перших
трьох «слідує» четверте – прийняття Державного бюджету на 2015 рік.
А. Яценюк пообіцяв у перший тиждень роботи уряду підготувати й
представити у Верховній Раді Програму дій Кабінету Міністрів.
Вже 9 грудня на засіданні уряду Прем’єр-міністр України представив
Програму діяльності Кабінету Міністрів України.
А.Яценюк нагадав, що Програма діяльності минулого уряду була
коротка, але «практично вся виконана»: «Таким же шляхом ми пішли по
формуванню нової програми нового Кабінету Міністрів».
В основі програми діяльності уряду, зазначив він, – коаліційна угода:
«Основа – це те, що необхідно зробити в країні. Простих рішень не буває, а
швидкі й прості рішення не завжди є ефективними. Саме тому новий уряд
разом з новим парламентом і Президентом, і в першу чергу разом з
українським народом повинні виконувати спільну нашу європейську
програму».
«Наш основний курс – це європейський курс», – підкреслив глава уряду.
«Наша остаточна мета – це членство України в Європейському Союзі.
Але для здобуття цієї мети треба пройти серйозні випробування, провести
радикальні зміни і фактично змінити Україну, зробити Україну
європейською. Тоді ми отримаємо запрошення від наших європейських
партнерів. На це наша програма і спрямована», – наголосив А. Яценюк.
За його словами, програма передбачає чіткі короткотермінові дії на
кілька років, спрямовані на подолання основних викликів, які постали перед
Україною.
Основним викликом А. Яценюк назвав «загрозу української
незалежності, яка пов'язана з російською військовою агресією проти
України»: «Анексія Криму, російські терористи на Донбасі – це те, що
поставило під загрозу територіальну цілісність і суверенітет української
держави. Ми втрачаємо найдорожче, що є в нашої країни, – наших людей.
Втрати серед мирних жителів і українських вояків, які захищають державу, –
це неможливо повернути, але ми повинні допомогти людям і допомогти
Україні прожити цей складний період та зупинити російську військову
агресію».
Питання незалежності України, за його словами, безпосередньо
пов’язане з енергетичною залежністю: «Багато що зроблено, в першу чергу
диверсифіковані джерела постачання природного газу. Ми переключилися з
Росії на Європейський Союз. Але ще набагато більше треба зробити в
енергоефективності».
Від війни, підкреслив глава уряду, потерпає й економіка: «Об'єктивно,
що йде падіння промислового виробництва, падіння валового внутрішнього
продукту, національна грошова одиниця знецінена, резерви зменшуються.
Така ціна військової агресії. І банківська система як один з ключових
елементів економіки будь-якої держави також знаходиться у вкрай
складному становищі».
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«Крім зовнішньої агресії, у нас є внутрішня агресія – корупція,
безвідповідальність, хабарництво і неефективний державний менеджмент», –
наголосив А. Яценюк.
«Уряд вносить на розгляд України своє бачення, яким чином подолати
ці виклики і яким чином змінити країну», – підкреслив Прем’єр-міністр
України.
Вже у четвер, 11 грудня, Програма Кабінету Міністрів може бути
розглянута у парламенті і отримати оцінку народних обранців.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман 8 грудня зустрівся з
головою представництва Європейського Союзу в Україні Я. Томбінським.
Сторони, зокрема, обговорили роботу українського парламенту в частині
здійснення конституційних реформ і були одностайні в тому, що робота над
внесенням змін до Основного закону має бути максимально прозорою і
враховувати висновки Венеціанської комісії. При цьому В. Гройсман
зазначив, що внесення змін до Конституції та законодавства потребує
комплексного підходу.
На думку Голови Верховної Ради, зміни до Конституції необхідно
внести до жовтня наступного року, оскільки місцеві вибори мають відбутися
на новій конституційній основі та має бути створена реальна основа для
місцевого самоврядування.
В. Гройсман також повідомив, що нині триває робота над планом
відновлення країни. При цьому він висловив вдячність європейським
партнерам, які допомагають Україні на цьому шляху. «Зміна системи
управління державою буде запорукою здійснення реформ», – підкреслив
керівник парламенту.
При цьому він зазначив, що Верховна Рада має розробити чіткий план
законодавчої роботи на 2015 р. (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99723.html). –
2014. – 8.12).
***
До 26 грудня мають бути внесені зміни до Бюджетного й
Податкового кодексів у частині децентралізації та ухвалити бюджет на
наступний рік. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відкриваючи засідання погоджувальної ради 8 грудня.
За його словами, бюджет на наступний рік має бути ухвалений «не на
старій централізованій основі», а з урахуванням змін до законодавства в
частині бюджетної децентралізації.
У цьому контексті він запропонував у вівторок, 9 грудня, провести лише
ранкове засідання парламенту, а у другій половині дня вівторка та в середу
інтенсивно попрацювати у комітетах з тим, щоб у четвер розглянути в
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сесійній залі напрацьовані законопроекти (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/99669.html). – 2014. –
8.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман підтримує ініціативу
щодо скасування недоторканності народних депутатів, зазначивши, що
це питання потребує внесення змін до Конституції.
«Як Голова Верховної Ради України, абсолютно підтримую це. Питання
недоторканності потребує внесення змін до Конституції. Все інше, хто би що
не казав, буде чистим популізмом, – підкреслив В. Гройсман під час
засідання погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) 8 грудня. – Я
скільки років працював, і у мене ніколи не було недоторканності, і нічого
страшного. Так має бути. Абсолютно прямолінійно треба починати з себе – з
парламенту».
Натомість Голова Верховної Ради зазначив, що парламент має
визначитися, яким він бачить сьогодні конституційний процес – вузьким,
лише в частині зняття недоторканності, чи все ж таки в більш широкому
контексті. «Це може бути не лише питання недоторканності, але й
децентралізація, яку очікують сьогодні люди», – сказав В. Гройсман
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/99684.html). – 2014. – 8.12).
***
«Силове протистояння у Вінниці з димовими шашками було чистою
провокацією, інсценованою певними колами, які не мають народної
підтримки», – наголосив 8 грудня Голова Верховної Ради В. Гройсман під
час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій (груп).
Він зазначив, що справжня мета цього інциденту «була іншою, аніж
декларувалася».
Керівник парламенту висловив думку, що події у Вінниці мають
отримати оцінку правоохоронних органів, парламентарів, а також суспільну
оцінку вінничан. «Ми маємо з повагою ставитись до місцевого
самоврядування, до депутатів місцевих рад. І зробити все можливе, щоб
упереджувати провокації. Винні повинні нести за це відповідальність», –
підкреслив В. Гройсман (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/99679.html). – 2014. – 8.12).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про обрання першого
заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови
Верховної Ради України».
Першим заступником Голови Верховної Ради України народні депутати
обрали А. Парубія; заступником Голови Верховної Ради України народні
депутати обрали О. Сироїд. «За» проголосувало 313 народних депутатів.
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Відповідний проект постанови зареєстровано за № 1255 (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/99593.html). – 2014. – 4.12).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій 8
грудня зустрівся з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних і
європейських справ Королівства Бельгія, головою Комітету міністрів
Ради Європи Д. Рейндерсом.
А. Парубій привітав Бельгію з головуванням у Комітеті міністрів Ради
Європи і висловив співчуття через смерть королеви Бельгії Фабіоли.
Перший заступник Голови Верховної Ради України подякував міністру
за зацікавленість з боку його країни українською тематикою. Він
поінформував про ситуацію в Україні, наголосивши, що Україна, по суті,
перебуває в стані війни. При цьому він наголосив, що українські військові
відстоюють безпеку не тільки України, а й Європи в цілому.
Сторони також обговорили питання імплементації Угоди про асоціацію
Україна – ЄС і шляхи врегулювання ситуації на Сході України.
Перший заступник Голови Верховної Ради України повідомив про
роботу новообраного парламенту. Він підкреслив, що Верховна Рада має на
законодавчому рівні забезпечити здійснення реформ у військовій,
економічній сферах і реформувати місцеве самоврядування в частині
децентралізації.
У свою чергу Д. Рейндерс заявив, що «Бельгія разом з Європейським
Союзом підтримує Україну в її розвитку», і висловив зацікавленість
реформами, які проводяться в Українській державі.
Він заявив про готовність Бельгії співпрацювати з комітетами Верховної
Ради України в частині здійснення реформ, зокрема місцевого
самоврядування. У цьому контексті Д. Рейндерс виступив з ініціативою
проведення конференції щодо всіх аспектів роботи місцевого
самоврядування за підтримки українського й бельгійського парламентів
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99687.html). – 2014. –
8.12).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про обрання голів,
перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів
Верховної Ради України восьмого скликання».
Постанову прийнято з урахуванням внесених поправок.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 1009 (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/99609.html). – 2014. – 4.12).
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***
На первом заседании Комитета ВР по вопросам национальной
безопасности и обороны было принято решение о возобновлении работы
Временной следственной комиссии парламента по расследованию
обстоятельств трагических событий, которые привели к гибели и
захвату в плен бойцов добровольческих батальонов и Вооруженных сил
Украины возле Иловайска. Об этом сообщил на своей странице в
социальной сети Facebook депутат от «Народного фронта» Д. Тымчук,
который вошел в состав Комитета ВР по вопросам национальной
безопасности и обороны, информирует «Цензор.НЕТ».
«Решение очень правильное и нужное! Пока не поставлены точки в
трагедии под Иловайском, нельзя говорить о выводах, которые армия должна
сделать на основе собственного трагического опыта. В том числе о кадровых
выводах. А значит, часовой механизм мины безответственности и
непрофессионализма генералитета продолжает тикать и в штабе АТО, и в
Генштабе»,
–
отмечает
Д.
Тымчук
(Цензор.нет
(http://censor.net.ua/n315252). – 2014. – 7.12).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад
зовнішньої політики та пріоритетів національних інтересів України.
Таке рішення члени Комітету ухвалили на засіданні 9 грудня вранці.
Народні депутати розглянули три законопроекти: про внесення змін до
деяких законів України (щодо забезпечення і гарантування національної
безпеки України) за реєстр. № 1014; про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення національної безпеки України (реєстр. № 10141); про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад
зовнішньої політики та пріоритетів національних інтересів України (реєстр.
№ 1014-2).
Голова Комітету С. Пашинський, відкриваючи засідання, зазначив, що
2010 р. було ухвалено рішення про проголошення України «позаблоковою»
державою. За його словами, по суті – це була відмова від курсу на
євроінтеграцію. «Сьогодні назріла необхідність у внесенні змін до деяких
законів України щодо визначення курсу на євроатлантичну інтеграцію та
приєднання України до Організації Північноатлантичного договору
(НАТО)», – зазначив С. Пашинський.
Проектом (реєстр. № 1014-2) пропонується внести зміни до законів «Про
засади внутрішньої та зовнішньої політики» та «Про основи національної
безпеки України», відповідно до яких створюються законодавчі передумови
для інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір і забезпечення
захисту територіальної цілісності України та її суверенітету.
Один із законопроектів (реєстр. № 1014-1) представив народний депутат
Б. Тарасюк. Він зазначив, що суть проекту полягає у вилученні з чинного
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законодавства поняття «про позаблоковий статус України». Б.Тарасюк також
висловився за об'єднання законопроектів в один.
Члени Комітету одноголосно підтримали законопроект реєстр. № 1014-2,
як такий, який підготовлено найбільш ґрунтовно. На їхню думку, його
прийняття дозволить забезпечити реалізацію евроінтеграційного курсу
України в умовах потенційних та реальних загроз територіальній цілісності
та суверенітету України (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99733.html). – 2014. –
9.12).
***
У Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності відбулося перше засідання.
Голова комітету А. Кожем’якін, відкриваючи засідання, зазначив, що до
складу комітету обрано 19 народних депутатів. Він також нагадав, що
першим заступником голови комітету обрано М. Паламарчука, який у
попередньому скликанні обіймав посаду заступника голови комітету.
Заступниками голови комітету обрано П. Костенка, В. Купрія,
І. Мосійчука; cекретарем комітету обрано А. Геращенка.
А. Кожем’якін зазначив, що чотири народні депутати вже працювали в
комітеті протягом попереднього скликання Верховної Ради.
Голова комітету звернув увагу на те, що комітет є «одним з передових за
кількістю опрацьованих та поданих на розгляд Верховної Ради
законопроектів».
На засіданні комітету було розподілено обов’язки між головою комітету
та його заступниками, секретарем комітету, головами підкомітетів і членами
комітету.
А. Кожем’якін поінформував про предмети відання комітету й
запропонував створити шість підкомітетів. Члени комітету підтримали
пропозицію.
На засіданні комітету було обрано:
– головою підкомітету з питань діяльності органів внутрішніх справ,
податкової міліції та інших правоохоронних органів народного депутата
В. Короля;
– головою підкомітету з питань боротьби з організованою злочинністю
народного депутата В. Бухарєва;
– головою підкомітету з питань діяльності органів прокуратури
народного депутата В. Мисика;
– головою підкомітету кримінального та кримінального процесуального
законодавства народного депутата В. Соляра;
– головою підкомітету з питань законодавства про адміністративні
правопорушення народного депутата Є. Дейдея;
– головою підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної
служби народного депутата Ю. Мірошниченка.
Голова комітету також окреслив завдання, які стоять перед комітетом.
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А. Кожем’якін звернувся до членів комітету з проханням «вже сьогодні
включитися у підготовку закону про проступки, розробка якого передбачена
Кримінальним процесуальним кодексом України».
За його словами, також потрібно допрацювати та прийняти законопроект
про пробацію, підготовлений упродовж каденції Верховної Ради України VI
та VII скликань.
А. Кожем’якін зазначив, що комітет працюватиме й над питанням
проведення реформи у сфері діяльності пенітенціарної служби. Наслідком
цієї роботи має стати прийняття парламентом нового кримінальновиконавчого законодавства, що відповідатиме європейським стандартам.
Комітет у своїй роботі також приділить увагу вдосконаленню системи
діяльності органів кримінальної юстиції у сфері безумовного дотримання
прав і свобод людини та забезпечення законності (Офіційний веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99650.html). – 2014. –
5.12).
***
Відбулося перше засідання Комітету з питань запобігання і протидії
корупції.
На початку засідання, яке відбулося 5 грудня, голова комітету
Є. Соболєв привітав присутніх з початком роботи Верховної Ради України
VIII скликання та представив членів комітету. За словами голови комітету,
важливими здобутками роботи Верховної Ради попереднього скликання є,
зокрема, прийняття законів України «Про запобігання корупції» та «Про
Національне антикорупційне бюро України». Є. Соболєв також звернув увагу
присутніх на необхідність роботи з їх подальшого впровадження.
Під час засідання комітету було розглянуто пропозиції щодо переліку й
предметів відання підкомітетів. Присутні наголошували на актуальності
підготовки законодавчих змін до антикорупційного законодавства. Було
також представлено звіт комітету за попереднє скликання.
Члени комітету підтримали ініціативи громадських діячів щодо
запрошення на засідання комітету представників Генеральної прокуратури й
Міністерства внутрішніх справ для звітування щодо проведення розслідувань
корупційних та економічних злочинів і подій у січні – лютому на майдані
Незалежності, а також міністра юстиції – щодо питань, пов’язаних з
упровадженням змін до деяких законів стосовно відкритості інформації
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання
юридичними особами інформації про кінцевих вигодоодержувачів
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99683.html). – 2014. –
8.12).
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***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва провів
перше засідання.
Голова комітету В. Галасюк на засіданні 5 грудня привітав присутніх з
початком роботи українського парламенту нового скликання й представив
народних депутатів України, яких було обрано членами комітету.
Голова комітету також висловив пропозицію щодо внесення зміни до
Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і
предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» в
частині додатку до неї, а саме щодо предметів відання комітетів,
розширивши предмети відання Комітету з питань промислової політики та
підприємництва шляхом перенесення питань антимонопольної політики,
розвитку економічної конкуренції та регуляторної політики з предметів
відання Комітету економічної політики.
За підсумками обговорення члени комітету ухвалили рішення
підготувати відповідний проект постанови (Офіційний веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99682.html). – 2014. –
8.12).
***
Перше засідання у Верховній Раді VIIІ скликання провів Комітет з
питань європейської інтеграції.
Під час засідання 5 грудня члени комітету під головуванням
І. Геращенко розглянули, зокрема, питання щодо організації роботи комітету
та алгоритму його засідань. Були розглянуті пропозиції щодо створення в
складі Комітету з питань європейської інтеграції підкомітетів.
Крім того, члени комітету виступили з пропозицією щодо внесення змін
до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і
предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» з
метою повернення до предметів відання Комітету питань євроатлантичного
співробітництва, які належали до його компетенції, починаючи з 2002 р.
Також головою комітету було запропоновано провести одне з його
виїзних засідань на Донбасі з метою популяризації ідеї європейської
інтеграції
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99668.html). – 2014. –
8.12).
***
У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи відбулося перше
засідання.
Голова комітету М. Томенко під час засідання 5 грудня поінформував
присутніх, що до складу комітету обрано 15 народних депутатів України.
Відповідно до ст. 37 Закону України «Про комітети Верховної Ради
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України» для забезпечення основних напрямів діяльності комітету під час
засідання було утворено шість підкомітетів:
– з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів;
– з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу,
природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду;
– з питань державного моніторингу навколишнього природного
середовища;
– з питань державної політики у сфері поводження з відходами;
– з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального
захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
– з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
Також під час засідання було обрано голів чотирьох підкомітетів:
– з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів
– Є. Балицького;
– з питань державного моніторингу навколишнього природного
середовища – І. Рибака;
– з питань державної політики у сфері поводження з відходами –
С. Тригубенка;
– з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального
захисту
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
–
Я. Москаленка.
Питання про обрання ще двох голів підкомітетів, а також затвердження
персонального складу підкомітетів буде розглянуто на наступному засіданні.
М. Томенко окреслив завдання, які стоять перед комітетом, зазначивши,
що «комітет відповідно до предметів відання є найбільш різноплановим,
напрямів роботи багато». Також він зазначив, що «вже сьогодні необхідно
включитися в роботу з підготовки законопроектів для розгляду» (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/99663.html). – 2014. –
8.12).
***
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про визнання
Луганської та Донецької «народних республік» терористичними
організаціями.
Відповідний проект постанови (реєстр. № 1286) вніс до парламенту 8
грудня позафракційний депутат В. Балога.
Іншим проектом постанови (реєстр. № 1287) від цього ж числа він
пропонує визнати Російську Федерацію «країною-агресором».
Тексти постанов на сайті парламенту поки відсутні, їх передали на
розгляд керівництву.
16 травня цього року представники Генпрокуратури України заявили, що
так звані Донецьку народну республіку (ДНР) і Луганську народну
республіку (ЛНР) визнано терористичними організаціями.
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5 грудня голова МЗС Литви Л. Лінкявічус заявив, що Україна має
першою юридично визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, щоб
інші держави могли зробити це слідом за нею (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/8/7046866). – 2014. – 8.12).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Розпочався візит Президента України П. Порошенка до Сінгапуру.
Глава держави провів зустріч з президентом Сінгапуру Т. Таном Кенг Йамом.
П. Порошенко подякував за тверду позицію Сінгапуру в підтримці
України. У свою чергу президент Сінгапуру заявив, що територіальна
цілісність, суверенітет і непорушність кордонів є принципами, які
неприпустимо порушувати.
Глава держави відзначив, що багато країн висловлюють підтримку
Україні, оскільки це не лише питання української чи регіональної безпеки,
але й світової. Співрозмовники обговорили хід розслідування збиття літака
«Малайзійських авіаліній». Україна робить все можливе для сприяння
міжнародному незалежному розслідуванню під керівництвом Нідерландів,
запевнив Президент. «Ми повинні продемонструвати спільні зусилля, щоб не
допустити повторення таких трагедій у майбутньому», – наголосив він.
Співрозмовники також обговорили співпрацю в науково-технічній сфері.
Зокрема, Т. Тан Кенг Йам наголосив на потенціалі України в цьому
напрямку, оскільки країна має багато визначних науковців. Також Сінгапур
зацікавлений в розвитку співпраці з Україною в двосторонньому та
багатосторонньому форматі.
П. Порошенко подякував за готовність Сінгапуру поділитись своїм
досвідом. «Ми вражені результатами вашої антикорупційної політики,
інвестиційного клімату, нових технологій, нових синергій. Це те, що нам
також потрібно втілювати», – зазначив він (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31735.html). – 2014. – 9.12).
***
Під час робочого візиту до Республіки Сінгапур Президент
П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром цієї країни Л. Сієн
Луном.
Прем’єр-міністр Сінгапуру наголосив на підтримці територіальної
цілісності України. Питання дотримання кордонів та міжнародного права є
особливим і принциповим для невеликих держав, зазначив він.
П. Порошенко подякував Л. Сієн Луну за його особисту підтримку
територіальної цілісності та непорушності кордонів України, про що
керівництво Сінгапуру вперше заявило на початку російського вторгнення до
Криму. «Сьогодні США, Канада, Японія, Австралія та інші країни
демонструють солідарність з Україною. Дякую, що серед цих держав є
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Сінгапур», – зазначив глава держави. Йшлося також про співпрацю у
військово-технічній та науковій сферах.
Співрозмовники обговорили необхідність відновлення переговорів щодо
угоди про вільну торгівлю між Україною та Сінгапуром, а також міжнародної
макрофінансової допомоги для України.
Президент України підкреслив, що одним із пріоритетів української
влади є боротьба з корупцією. П. Порошенко високо оцінив роботу Бюро
корупційних розслідувань Сінгапуру і запропонував поділитися досвідом у
боротьбі з корупцією. Президент додав, що найближчим часом запрацює
Антикорупційне бюро в Україні, і важливо залучити успішний досвід
Сінгапуру. «Ми повинні бути прозорі. Співпраця з Сінгапуром надасть
потужний сигнал для довіри з боку інвесторів», – зазначив глава держави.
Співрозмовники також обговорили подальшу активізацію співпраці між
країнами на міжнародній арені, насамперед в рамках ООН та його інституцій
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31736.html). – 2014. – 9.12).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з виконувачем обов’язків
директора Бюро корупційних розслідувань Сінгапуру Д. Лоу. Під час
зустрічі Д. Лоу ознайомив П. Порошенка з роботою, організацією,
структурою і функціями Бюро від початку його створення. Співрозмовники
досягли домовленостей про навчання співробітників Антикорупційного бюро
України. «Чим ефективніше ми боротимемося з корупцією, тим кращий
інвестиційний клімат зможемо створити, в тому числі для сінгапурського
бізнесу, і більше інвестицій зможемо отримати», – підкреслив глава
Української держави.
Довідково: Бюро корупційних розслідувань Сінгапуру було створене у
1952 році, але його робота стала відчутною в суспільному і політичному
житті країни з 1959. Чисельність персоналу становить 110 осіб. Основними
функціями Бюро є розслідування зловживань та порушень держслужбовців,
що мають ознаки корупції, моніторинг діяльності держустанов з метою
запобігання виникнення передумов для корупційних дій (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31737.html). – 2014. – 9.12).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч зі спеціальним
представником діючого голови ОБСЄ у складі тристоронньої контактної
групи з реалізації мирного плану на Сході України Х. Тальявіні.
П. Порошенко відзначив важливу роль, яку відіграє тристороння
контактна група, і висловив сподівання, що, попри закінчення швейцарського
головування в ОБСЄ, Х. Тальявіні продовжить свою важливу роботу. При
цьому Президент України наголосив, що проведення засідання тристоронньої
контактної групи має відбутися якомога швидше, щоб уже 9 грудня
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домогтися припинення вогню.
Спеціальний представник повідомила про намір залишитися в складі
тристоронньої контактної групи й продовжити роботу. Х. Тальявіні
підкреслила, що мінські домовленості, а саме протокол від 5 вересня та
меморандум від 19 вересня 2014 р., є основою для мирного врегулювання
ситуації на Донбасі та мають виконуватися всіма сторонами.
Глава держави та спеціальний представник ОБСЄ домовилися про
координацію подальших дій з реалізації плану мирного врегулювання на
Донбасі (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31731.html). – 2014. – 6.12).
***
Президент України провів телефонну розмову з державним
секретарем США Д. Керрі. Президент подякував Д. Керрі за його особисті
зусилля на підтримку України, зокрема, продемонстровані під час
міністерського засідання ОБСЄ, яке відбулося в швейцарському Базелі.
П. Порошенко відзначив важливість резолюції, що була прийнята 4 грудня
палатою представників Конгресу США, у якій засуджується агресія проти
України. «Це дуже сильний сигнал від нашого партнера», – заявив
Президент.
Співрозмовники обговорили подальші зусилля для мирного
врегулювання ситуації на Донбасі. Було визнано, що проведення зустрічі
тристоронньої контактної групи в найближчий час необхідне, щоб надати
новий поштовх виконанню мінських домовленостей. П. Порошенко заявив,
що засідання тристоронньої контактної групи має бути проведено без
зволікань задля вирішення нагальних гуманітарних проблем мешканців
Донбасу: постачання продуктів харчування, медикаментів, забезпечення
теплом та енергоносіями. Держсекретар США висловив підтримку позиції
України щодо розширення тристоронньої контактної групи із залученням
представників США і ЄС.
Співрозмовники також обговорили актуальні питання порядку денного
двосторонніх відносин та енергетичної безпеки (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31722.html). – 2014. – 5.12).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом. Д. Байден привітав Україну зі швидким
формуванням уряду, націленого на проведення реформ.
П. Порошенко подякував Д. Байдену за підтримку України й готовність
США надалі зміцнювати трансатлантичну солідарність для рішучих дій ЄС і
США, здатних сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.
Віце-президент Д. Байден повідомив про готовність США розглядати
подальшу економічну і фінансову підтримку України. Темою розмови також
було питання залучення коштів Міжнародного валютного фонду. Співпраця
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у фінансовій сфері та економічна допомога обговорюватимуться наступного
тижня з делегацією Міністерства фінансів США в Києві.
Співрозмовники також обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі,
зокрема
рішення
української
влади
призупинити
фінансування
непідконтрольних їй районів, оскільки ці кошти грабуються та йдуть на
підтримку тероризму. Натомість було обговорено можливості постачання
гуманітарної допомоги з товарів першої необхідності для мешканців районів
Донбасу, які контролюються бойовиками.
П. Порошенко та Д. Байден продовжили діалог щодо актуальних питань
військово-технічної співпраці та можливості реалізації альтернативних
сценаріїв постачання енергоносіїв (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/31697.html). – 2014. –
4.12).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Франції Ф. Олландом.
П. Порошенко і Ф. Олланд обговорили ситуацію на Донбасі.
Співрозмовники погодилися щодо необхідності досягнення виконання
мінських домовленостей, у тому числі для негайного вирішення
гуманітарних проблем у Донецькій та Луганській областях.
Президент України та президент Франції домовилися про подальшу
координацію зусиль задля мирного врегулювання на Донбасі (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31725.html). – 2014. – 6.12).
***
Президент П. Порошенко в м. Чугуїв Харківської області взяв участь
у церемонії передачі підрозділам Збройних сил, які виконують завдання в
зоні проведення антитерористичної операції, техніки й озброєння.
Президент висловив сподівання, що отримана техніка та зброя, а також
любов до Батьківщини принесуть українським військовим перемогу і
звільнять українські території від окупантів. Водночас П. Порошенко
підкреслив, що залишається прихильником мирного вирішення конфлікту.
Глава держави наголосив, що без системного забезпечення військ
сучасною зброєю й технікою неможливо перемогти у війні. «У війська
надходять нова бронетехніка, високоточні протитанкові засоби, засоби
контрбатарейної боротьби, зв’язку, систем захисту. Водночас ведуться
переговори з нашими партнерами щодо закупівлі сучасних зразків зброї, яких
сьогодні не вистачає у Збройних сил України і виробництво якої в Україні
наразі відсутнє», – повідомив П. Порошенко. За його словами,
«Укроборонпром» планує на 2015 р. дворазове збільшення завантаження
потужностей з виробництва бронетехніки нового покоління. Зокрема, ідеться
про нові БТР-4 та його модифікації, налагодження серійного виробництва
бойової машини «Дозор» і танків «Оплот».
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Глава держави привітав військових з Днем Збройних сил і подякував за
їхню мужність у захисті України. «Авторитет військових серед українців
сьогодні є надзвичайно високим. Весь український народ довіряє українській
армії», – підкреслив П. Порошенко. Він наголосив, що на Донеччині та
Луганщині українські воїни захищають усі українські землі.
При цьому глава держави зазначив, що у війні було вбито понад 1 тис.
250 військових, з них 952 з підрозділів Збройних сил. Президент і присутні
вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів.
Підрозділам Збройних сил були передані танки Т-64БМ «Булат», танки
Т-64 БВ, Т-72 Б1, Т-72UA, Т-72A, БТР-3е та БТР-4е, самохідні артилерійські
установки 2C1 і вертольоти Мі-8 та Мі-2. Президент особисто оглянув усі
види озброєння й техніки та поспілкувався з військовими (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31727.html). – 2014. – 6.12).
***
Президент П. Порошенко присвоїв звання Герой України
військовослужбовцям О. Петраківському, а також посмертно
С. Кривоносову й Д. Майбороді.
С. Кривоносов очолював зведений підрозділ ротної тактичної групи, яка
охороняла державний кордон з Росією в районі населеного пункту Д’якове
Донецької області. Майор 79-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил
загинув 4 серпня під час обстрілу із системи «Град» позицій українських
військових. Він прикрив собою підлеглих, коли ракета влучила в бліндаж,
тим самим врятував їм життя.
Д. Майборода як командир екіпажу літака АН-26 з травня по липень
2014 р. виконав 35 бойових вильотів для перевезення військових, озброєння,
матеріально-технічних засобів у зону АТО, проводив евакуацію поранених і
хворих. Майор Д. Майборода загинув 14 липня в Краснодонському районі
Луганської області, коли його літак підбили ракетою «повітря-повітря». Він
до останнього намагався керувати повітряним судном, що дало змогу іншим
членам екіпажу евакуюватися.
Майор О. Петраківський очолює групу спеціального призначення
оперативного командування «Північ» Збройних сил. 20 липня група
військових під його керівництвом забезпечувала проходження колони
техніки ЗСУ та сил добровольчого батальйону «Айдар» до аеропорту
Луганська. Група потрапила в засідку. Під час бою О. Петраківський отримав
важке поранення в голову, однак продовжував керувати діями групи і
виносив поранених у безпечне місце. У результаті було забезпечено
передислокацію колони техніки (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/31726.html). – 2014. –
6.12).
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***
Зустріч тристоронньої контактної групи за участі представників
України, Росії та ОБСЄ з урегулювання ситуації на Донбасі планується 9
грудня в Мінську. Про це повідомив Президент П. Порошенко журналістам у
м. Чугуїв Харківської області.
«Досягнута попередня домовленість про те, що зустріч в Мінську
відбудеться 9 грудня», – зазначив глава держави. За його словами, Україна
очікує, що за результатами зустрічі буде затверджений графік реалізації
мінських домовленостей. «9 грудня має відбутися день артилерійської тиші, і
протягом 30 днів ми повинні вийти на лінію зіткнення, яка зазначена в
мінському протоколі», – наголосив Президент.
Глава держави підкреслив, що одночасно з цим має відбуватися
відведення важкого озброєння, що включає артилерію й техніку,
забезпечення ОБСЄ моніторингу за сталим припиненням вогню. Також
П. Порошенко наголосив, що мають бути скасовані псевдовибори, що
відбулися на підконтрольних терористам територіях 2 листопада, і
розпочатися підготовка до організації місцевих виборів за українським
законодавством.
«Я поки зі стриманим оптимізмом дивлюсь на заплановану на 9 грудня
зустріч», – підсумував Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/31728.html). – 2014. –
6.12).
***
Президент П. Порошенко зустрівся з військовими, які боронять
Донецький аеропорт, і волонтерами, що допомагають забезпечувати їх
усім необхідним. Звертаючись до «кіборгів», глава держави заявив, що якщо
ворогу віддати аеропорт, то терористи дійдуть до Львова.
«Я впевнений, що ми там захищаємо всю Україну. Здамо “Донецьк” –
ворог буде в Борисполі, чи Гостомелі, чи Львові», – наголосив
П. Порошенко.
На думку Президента, захисники Донецького аеропорту ввійдуть до
підручників історії України. «Слова “кіборг”, “укроп” сьогодні стали
символами незламності українського духу, того, як українці вміють воювати,
прикладом, на якому будуть формуватися покоління українських воїнів», –
зазначив глава держави.
П. Порошенко підкреслив, що для нього має величезне значення лялька,
яку раніше подарували йому донецькі «кіборги». «Приходиш ранком на
роботу, – і вже стало традицією, – береш ляльку, дивишся на неї і думаєш,
що ти за цей день повинен зробити, щоб захистити країну», – розповів
Президент.
Особливо П. Порошенко відзначив роль волонтерів у забезпеченні армії.
За його словами, понад 80 % українців у різній формі надали допомогу
Збройним силам. Президент вважає ефективною ініціативу із залучення
волонтерів до роботи із забезпечення військових у структурі Міністерства
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оброни і Збройних сил.
Присутній на зустрічі начальник Генерального штабу В. Муженко
підкреслив, що, незважаючи на проблеми забезпечення, боєздатність армії
зростає. «Донецький аеропорт дійсно є символом мужності і воїнського духу,
високої моральної стійкості й підтвердженням боєздатності наших воїнів», –
зазначив він.
Президент вручив нагороди захисникам Донецького аеропорту та
волонтерам (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31703.html). – 2014. – 5.12).
***
Під час зустрічі з військовими, які боронять Донецький аеропорт,
Президент П. Порошенко вручив паспорт громадянина України білорусу
С. Коротких, який воює у складі батальйону «Азов» від самого початку
його створення і є командиром розвідки.
Президент подякував С. Коротких за мужню й віддану службу. «Бути
громадянином України стало модно, престижно, я пишаюся цим і із
задоволенням вручаю Вам паспорт громадянина України», – сказав
П. Порошенко, звертаючись до воїна. За словами глави держави, «найкращі
наші воїни, найкращі волонтери, які продемонстрували, що вони російською,
білоруською, англійською чи будь-якою іншою мовою люблять Україну не
менше, ніж її люблять українською, які готові віддати своє життя за її
незалежність, достойні носити велике і горде звання громадянина України».
С. Коротких подякував Президентові словами українських воїнів «служу
народу України».
Президент повідомив, що Міністерство оборони разом з Міністерством
внутрішніх справ готує ще ряд відповідних подань на прийняття до
українського громадянства бійців, які самовіддано захищають суверенітет і
територіальну цілісність країни.
Раніше кілька волонтерів і добровольців звернулися до глави держави з
проханням прийняти С. Коротких до українського громадянства. Комісія з
питань громадянства при Президентові розглянула ці звернення й позитивно
вирішила питання (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/31704.html). – 2014. – 5.12).
***
Президент П. Порошенко з нагоди Дня Збройних сил України
зустрівся з військовими в новозбудованому мікрорайоні в с. Гора під
Києвом. Глава держави вручив державні нагороди, ордери й ключі від
квартир військовослужбовцям і членам їхніх сімей.
Звертаючись до військових, Президент відзначив, що отримані квартири
– винагорода за бездоганну службу. «Ми вдячні вам, як і тисячам воїнів, що
самовіддано стали на захист Батьківщини», – наголосив П. Порошенко.
Президент зазначив, що за останні шість місяців вдалося створити
Збройні сили, які здатні дати відсіч ворогу. «Кожен день керівництво країни
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використовує для того, щоб зміцнити оборону, посилити наші підрозділи,
щоб бути спроможними дати відсіч загарбникам, які спокусилися на
суверенітет і територіальну цілісність держави», – сказав П. Порошенко.
П’ять військових отримали з рук Президента державні нагороди, 10
військових – оглядові ордери й ключі від квартир. Загалом 65
військовослужбовців отримали житло. Президент оглянув одну з квартир.
На заході також були присутні міністр оборони С. Полторак і голова
Київської обласної державної адміністрації В. Шандра (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31700.html). – 2014. – 5.12).
***
Украинские власти готовы начать процесс децентрализации. Об
этом говорится в поздравлении Президент а П. Порошенко по случаю
Дня местного самоуправления.
«Сегодня громады хотят жить по-новому и иметь больше возможностей.
Мы готовы начать процесс децентрализации власти. Необходимость таких
изменений особенно актуальна с приближением выборов сельских,
поселковых, городских голов и депутатов местных советов», – говорится в
поздравлении главы государства, распространенном его пресс-службой.
По словам П. Порошенко, избранные громадами представители должны
быть готовы получить вместе с широкими полномочиями и ответственность
за жизнедеятельность и развитие территорий. «Именно от добросовестности,
инициативности и активности работников органов местного самоуправления,
депутатов местных советов зависит уровень стандартов организации
управления в городах, селах и поселках, качество выполнения обязательств,
обеспечение самостоятельности и соблюдение принципа самоуправления
громад»,
–
отметил
Президент
(Главком
(http://glavcom.ua/news/254184.html). – 2014. – 7.12).
***
Росія зобов’язана виконати Мінську угоду. Це єдиний документ, який
може слугувати початком деескалації, – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у понеділок, 8 грудня, після завершення зустрічі з віце-прем’єрміністром, міністром закордонних справ Королівства Бельгія Д. Рейндерсом.
А. Яценюк повідомив, що під час зустрічі з Д. Рейндерсом було
обговорено ряд питань двостороннього співробітництва, насамперед
співробітництва між Україною та Європейським Союзом.
Глава уряду підкреслив, що перед Україною постали два основні
виклики – «безпека та економіка»: «Ці два виклики дуже пов’язані».
Щодо безпекової ситуації, А. Яценюк наголосив, що «Росія зобов’язана
виконати Мінську угоду»: «Якщо Росія буде далі продовжувати агресивну
політику проти України і проти всього світу, вона повинна далі платити ціну.
У тому числі й через нові санкції, через нашу єдність, єдність країн-членів
Європейського Союзу, України та Сполучених Штатів Америки».
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Мінські домовленості, за словами Прем’єр-міністра України, – «єдиний
документ, який може слугувати початком деескалації»: «Підписав –
виконуй».
Ситуація в економіці, підкреслив Прем’єр-міністр України, вкрай
складна: «І з кожним місяцем у зв’язку з конфліктом на Сході України, у
зв’язку зі зруйнованою інфраструктурою, знищеними промисловими
виробництвами, у нас іде падіння доходів.
Ми не можемо фізично доставити пенсії і заробітні платні в Донецьк і
Луганськ, тому що бандити і російські терористи просто грабують
інкасаторські машини і відбирають у людей гроші. Ми зробили все для того,
щоби там не було гуманітарної катастрофи, але саме через російських
терористів така катастрофа рухається в цілому в Україну».
А. Яценюк звернувся до членів нового парламенту: «Наше завдання –
ухвалити пакет економічних законів, які дадуть можливість нам вижити в
2015 р., який, з одного боку, передбачає спрощення та зменшення
оподаткування, а з іншого – суттєво зменшує видатки державного бюджету і
переглядає та оптимізує низку соціальних програм.
Це наша спільна відповідальність у першу чергу перед українським
народом. І ми очікуємо місію Міжнародного валютного фонду і наших інших
іноземних кредиторів, які грошей просто так не дають. Перші два транші нам
дали тільки з тої причини, що всі реформи, які були потрібні для країни і які
відповідали міжнародним стандартам, були проведені. Треба рухатися далі, і
ми будемо рухатися далі з підтримкою наших європейських партнерів».
А. Яценюк висловив вдячність віце-прем’єр-міністру, міністру
закордонних справ Бельгії «за єдність усередині Європейського Союзу, за
чітку і жорстку позицію з підтримки територіальної цілісності України»:
«Разом із Європейським Союзом ми обов’язково побудуємо сильний проект
–
європейська
Україна»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247801542&cat_id=2
44274130). – 2014. – 8.12).
***
У п’ятницю, 5 грудня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
телефонну розмову з віце-президентом Європейської Комісії з питань
енергетичного союзу М. Шефчовичем.
Глава уряду обговорив з віце-президентом Єврокомісії пріоритети
співпраці у енергетичній сфері, включаючи підготовку України до зимового
періоду. Прем’єр-міністр підтвердив повну готовність енергетичної системи
України до забезпечення безперервного транзиту природного газу.
А. Яценюк і М. Шефчович також приділили важливу увагу питанням
залучення інвестицій з Європейського Союзу в українську газотранспортну
систему, що підвищить енергетичну безпеку України і ЄС.
Під час розмови відбувся обмін думками щодо проекту «Південний
потік». У світлі прийнятого Росією рішення припинити будівництво
«Південного потоку» А. Яценюк наголосив, що цей проект не був потрібен
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Європейському Союзу, оскільки українська газотранспортна система є і буде
надійним маршрутом постачання російського газу до ЄС. У свою чергу, М.
Шефчович підтвердив позицію Європейської комісії щодо невідповідності
двосторонніх договорів про будівництво Південного потоку законодавчій
базі
Європейського
Союзу
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247800602&cat_id=2
44274130). – 2014. – 6.12).
***
У п’ятницю, 5 грудня, у 20-ту річницю підписання Будапештського
меморандуму Прем’єр-міністр України А. Яценюк закликав державиучасниці меморандуму до спільних рішучих дій, щоб зобов’язання Росії за
цим документом були виконані.
Глава уряду нагадав, що 20 років тому був підписаний Будапештський
меморандум про гарантії безпеки Україні у зв’язку з відмовою від ядерної
зброї: «Президент США Б. Клінтон, президент Росії Б. Єльцин і Прем’єрміністр Великої Британії Дж. Мейджор поставили свої підписи під
зобов’язанням, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти
України».
«Сьогодні по українській території їздять російські танки, артилерія і
“Буки”. Росія силою захопила і анексувала Крим. Проти України розв’язана
масштабна війна – з використанням військових, економічних, енергетичних і
інформаційних засобів», – наголосив він.
Глава уряду підкреслив, що Будапештський меморандум – «так само, як
і Статут ООН, Гельсінський заключний акт і багато інших зобов’язуючих для
Росії документів – був грубо порушений»: «Росія була єдиною країноюпідписантом Будапештського меморандуму, яка відмовилася від проведення
консультацій про порушення меморандуму, як це пропонувала Україна і наші
західні партнери.
Не буду сьогодні цитувати німецького канцлера Бісмарка щодо цінності
договорів з Росією. Сьогоднішні глави європейських урядів мають сумну
нагоду переконатися в справедливості оцінок свого попередника з ХІХ ст.
Однак ми будемо нагадувати Росії, що весь цивілізований світ сьогодні живе
за правилами ХХІ ст. І ми продовжимо вимагати від Росії: припиніть
порушувати міжнародне право. Виконуйте свої міжнародні зобов’язання, під
якими стоять ваші підписи. Виконайте Будапештський меморандум,
виконайте мінські домовленості і приберіть свою зброю та своїх терористів з
української землі.
У сьогоднішню річницю ще раз закликаємо держави-учасниці
Будапештського меморандуму: нам потрібні спільні рішучі дії, щоб
зобов’язання Росії за цим документом були виконані. Це наша спільна
відповідальність»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247800065&cat_id=2
44274130). – 2014. – 5.12).
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***
Премьер-министр Украины А. Яценюк поздравил украинцев с Днем
местного самоуправления.
«Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления по случаю
Дня местного самоуправления! Это праздник инициативных и решительных
людей, которые смело и уверенно берут на себя ответственность за
управление общественными делами в интересах граждан Украины», –
говорится в поздравлении А. Яценюка, которое размещено на официальном
сайте Кабмина, информирует «Цензор.НЕТ».
При этом А. Яценюк подчеркивает, что перед Украиной сегодня стоит
важнейшая задача по коренной реформе системы местного самоуправления.
«Благодаря децентрализации власти мы наделим территориальные общины
новыми рычагами влияния и финансовыми ресурсами, обеспечим участие
граждан в управлении своими городами и селами. Оценку этим изменениям
должен дать сам народ, который требует от тех, кого он делегирует в органы
местного самоуправления, ответственности, компетентности, внимания и
чуткости к проблемам каждого члена общины», – добавил Премьер
(Цензор.нет (http://censor.net.ua/n315264). – 2014. – 7.12).
***
Уряд визначив питання, що належать до компетенції віце-прем’єрміністрів.
Зокрема, до компетенції віце-прем’єр-міністра В. Вощевського належать
питання функціонування транспортної інфраструктури та будівництва,
поштового зв’язку, екології та природних ресурсів, а також питання,
пов’язані з Чорнобильською АЕС.
Віце-прем’єр-міністр, міністр культури В. Кириленко відповідатиме за
гуманітарні питання, зокрема культуру, освіту та науку, спорт і туризм,
охорону здоров’я, питання соціальної політики. У його компетенції
перебуватимуть питання соціального захисту осіб, які переміщуються з
Луганської та Донецької областей в зв’язку з проведенням там
антитерористичної операції чи проживають у цих регіонах.
Питання регіональної політики, будівництва та житлової сфери,
енергозбереження, інформаційної безпеки, регулювання земельних відносин
належать до компетенції віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Г. Зубка. Крім
того, він відповідатиме за відновлення об’єктів промислової, соціальної та
транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення
населених пунктів Донецької та Луганської областей, що зазнали
пошкоджень у результаті проведення антитерористичної операції, а також за
питання Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.
Також віце-прем’єр-міністри відповідатимуть за інші питання у
відповідних
напрямах
діяльності
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247800318&cat_id=2
44276429). – 2014. – 5.12).
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***
Міністр енергетики та вугільної промисловості В. Демчишин
повідомив за результатами наради з питань енергозабезпечення, яка
відбулася 5 грудня, що прийнято принципове рішення про продовження дії
постанови уряду щодо введення надзвичайного стану на ринку
електроенергії.
«Було прийнято принципове рішення, що дія Постанови уряду (від 13
серпня 2014 р. № 372 “Про затвердження Порядку вжиття тимчасових
надзвичайних заходів з подолання наслідків тривалого порушення
нормальної роботи ринку електричної енергії”. – Ред.) буде продовжена на
наступний місяць, – повідомив В. Демчишин. – Ця постанова дає додаткові
можливості для НКРЄ при встановленні тарифів і алгоритмів розрахунків для
більш динамічної роботи і прийняття рішень, для Укренерго – при виконанні
технічних функцій по передачі і по використанню тих енергогенеруючих
потужностей, які є. Тобто на даний момент використовують усі можливості
для того, щоб відійти від пагубної практики відключень».
В. Демчишин повідомив, що провів ряд зустрічей з керівниками великих
підприємств, де звернувся з проханням обмежити енергоспоживання, «адже
на
даний
момент
це
найкращий
метод
для
збалансування
енергоспоживання».
«Поставились
з
порозумінням,
штучно
понижують
своє
енергоспоживання, переходять на нічний графік роботи», – повідомив
міністр, додавши, що загалом дефіцит на ринку енергозабезпечення сягає
приблизно 10 %. На сьогодні в ремонті перебувають 20 енергоблоків
електростанцій, які можуть виробляти близько 4000 МВт потужності.
«Сподіваюся, що найближчими вихідними відключень електроенергії не
буде, або вони будуть дуже незначними», – запевнив В. Демчишин.
Міністр також акцентував, що в Міністерстві енергетики та вугільної
промисловості сформований антикризовий блок, який в поточному режимі
вирішує всі нагальні питання щодо енергозабезпечення та забезпечує
контроль
ситуації
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247800157&cat_id=2
44276429). – 2014. – 5.12).
***
Міністерство фінансів спільно з Державною фіскальною службою
екстрено готують до розгляду у Верховній Раді проект податкової
реформи, який передбачає введення нового 30-відсоткового податку на
суму, що перевищує витрати фізичних осіб над їхніми доходами. Про це
повідомила на прес-конференції народний депутат від Блоку П. Порошенка
О. Продан, передає УНІАН.
«Якщо у тебе витрати перевищують доходи, які ти задекларував, і ти не
можеш довести, де ти взяв із задекларованого майна гроші, які витратив, то з
перевитрат ти маєш сплатити 30 % податків», – сказала О. Продан,
уточнивши при цьому, що норма законопроекту може бути змінена в
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парламенті.
О. Продан також повідомила, що проект податкової реформи передбачає
посилення повноважень співробітників фіскальної служби. «Дається їм право
без рішення суду, самостійно донараховувати. Термін пройшов – і відразу на
стягнення. Дається право стягнення на дебіторську заборгованість. Якщо ти
винен бюджету, і у тебе немає, що відняти, але у тебе є заборгованість чиясь
перед тобою, то податківці підуть по ланцюжку далі», – повідомила депутат.
За словами народного депутата, зміни в податкове законодавство Кабмін
мав розглянути 8 грудня, а в середу, 10 грудня відповідна законодавча
ініціатива може бути направлена на розгляд у профільний комітет
парламенту
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/8/7046872). – 2014. – 8.12).
***
МВС України та Грузії об’єднують зусилля в боротьбі з
наркозлочинністю. Задля обговорення нагальних питань у сфері протидії
незаконному обігові наркотиків до МВС прибув заступник директора
Департаменту кримінальної поліції МВС Грузії Д. Мхеідзе та аташе МВС
Грузії в Україні Д. Бочорішвілі.
Міністерство внутрішніх справ України на зустрічі представив керівник
Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (УБНОН) О. Шутяк.
Він окреслив коло проблем, що виникають у співробітників БНОН, адже
Україна є транзитною як для транспортування звичної продукції, так і для
перевозу заборонених речовин. З 2006 р. було задокументовано вилучення
більше 10 великих партій героїну та кокаїну. Як правило, це партії вагою 40–
200 кг забороненої речовини.
Керівник управління зробив акцент на тому, що виявлення каналів
постачання наркотичних засобів і психотропних речовин потребує постійної
уваги та є однією з першочергових задач правоохоронних органів України.
У свою чергу, аташе МВС Грузії в Україні Д. Бочорішвілі погодився із
необхідністю активно боротись із наркообігом і підкреслив, що варто
продовжити міжнародну взаємодію в цьому напрямі.
Заступник директора Департаменту кримінальної поліції МВС Грузії
Д. Мхеідзе ознайомив представників України із структурою сучасної поліції
своєї країни. Він зазначив, які саме зміни відбулись у процесі реформування
правоохоронних органів і наголосив на тому, що кримінальна поліція Грузії
відповідає одразу за два таких напрями, як боротьба з незаконним обігом
наркотиків і протидія організованій злочинності. Це уніфікує та спрощує
роботу правоохоронців Грузії.
Насамкінець присутні обговорили діючі спецоперації з виявлення
каналів постачання та домовились про подальшу співпрацю (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247800027&cat_id=2
44277212). – 2014. – 5.12).
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***
СБУ, МВС та Генпрокуратура об’єднали зусилля в розслідуванні
злочинів відносно учасників Майдану, – глави відомств.
Єднання зусиль дасть змогу більш ефективно проводити розслідування.
Про це на спільній прес-конференції заявили Генеральний прокурор
В. Ярема, Голова СБУ В. Наливайченко та міністр внутрішніх справ України
А. Аваков.
У всіх трьох відомствах створені слідчо-оперативні групи. До їх складу
входять 83 працівники ГПУ, МВС та СБУ.
За словами В. Яреми, наразі всі відомства працюють в унісон. Ніяких
суперечностей між членами створених слідчо-оперативних груп немає.
«Найближчим часом отримаємо позитивні результати, а винуваті особи
будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», – зазначив
Генеральний прокурор.
Міністр внутрішніх справ А. Аваков зазначив, що нині правоохоронні
органи розслідують близько 15 епізодів, які стосувалися подій на Майдані.
Розслідування найбільш складних у технічному плані злочинів були
обговорені на нараді глав правоохоронних відомств.
Головним слідчим управлінням МВС розслідується частина злочинів.
Зокрема, наразі вже розкриті справи про побиття активістки Т. Чорновіл,
викрадення І. Луценка, вбивство Ю. Вербицького. Частина злочинів ще не
розкрита, однак правоохоронці інтенсивно працюють над їхнім розкриттям.
Окремо А. Аваков зупинився на розслідуванні справи про побиття
журналіста В. Веремія. Усі обставини цього злочину з’ясовані. Кримінальне
провадження відносно одного з нападників, Ю. Крисіна, було виділене в
окреме провадження. Цей чоловік на відео наносив удари журналісту. Справа
відносно нього направлена до суду. Решта зловмисників оголошені в
міжнародний розшук.
«Вважаю, що ніяких перешкод у взаємодії правоохоронних відомств
немає. Це нам допоможе разом з адвокатами Небесної Сотні відкрито
отримати ефект від цих розслідувань і дати звіт суспільству», – зазначив
А.
Аваков
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247802902&cat_id=2
442772122). – 2014. – 8.12).
***
Волонтери, які працюють у зоні АТО, можуть отримати статус
учасників бойових дій. Про це заявив міністр оборони України С. Полторак.
«Моя думка, що й волонтери, які поруч з нами, які отримують
поранення, навіть серйозні поранення, так само мають отримати статус
учасника бойових дій», – сказав С. Полторак.
Він наголосив, що цього тижня Кабінет Міністрів прийняв необхідні
рішення для спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.
За словами міністра, процедура проходитиме швидше, зокрема для
бійців добровольчих батальйонів, які не введені до структури Міноборони чи
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Міністерства
внутрішніх
справ
(Українська
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/7/7046729). – 2014. – 7.12).

правда

***
За ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства
України,
Держветфітослужби
України,
благодійної
організації
Compassion in World Farming проведено круглий стіл «Добробут
продуктивних тварин в контексті Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС та поза нею». До роботи круглого столу були залучені закордонні
фахівці, провідні вітчизняні науковці, представники профільних громадських
організацій та виробники тваринницької продукції.
Під час заходу було розглянуто законодавство ЄС з добробуту різних
видів продуктивних тварин, проведено порівняльний аналіз відповідного
українського законодавства та директив ЄС, обговорено можливості та
шляхи адаптації законодавства України та ЄС за цим напрямом. Також було
привернуто увагу на питання навчання студентів і підготовку спеціалістів
ветеринарної медицини у сфері добробуту тварин.
За результатами круглого столу прийнято рішення щодо створення
робочої групи для підготовки відповідних законодавчих ініціатив з
добробуту різних видів продуктивних тварин для подальшої їх адаптації до
законодавства
ЄС
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247799955&cat_id=2
44277212). – 2014. – 5.12).
***
Керівництво Мінагрополітики та група підтримки ЄС взяли участь у
засіданні робочої групи агродонорів. Під час презентації стратегії розвитку
сільського господарства на 2015–2020 рр. заступник міністра аграрної
політики та продовольства України А. Дикун зазначив, що сьогодні Україна
має унікальний момент для проведення реформ.
«Сьогодні є гостра необхідність у проведенні реформ. І є можливість для
їх проведення. Та треба розуміти, що таке вікно можливостей може
зачинитись у будь-який момент, тому варто продуктивно використовувати
кожну хвилину. Зараз треба об’єднати зусилля всіх зацікавлених сторін для
досягнення реальних змін у сільському господарстві України», – сказав
А. Дикун.
Також заступник міністра наголосив, що аграрна сфера України має
великий потенціал, і сьогодні для її розвитку необхідно розробити єдину і
всеосяжну довгострокову стратегію для подальшої роботи (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247799914&cat_id=2
44277212). – 2014. – 5.12).
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***
Питання відновлення мовлення патріотичних українських ефірних
каналів вглиб захопленої терористами території – питання номер один
для новоствореного Міністерства інформаційної політики. Про це у
своєму Facebook заявив нардеп А. Геращенко.
«Мінінформ працюватиме над створенням технічної можливості для
супутникового мовлення на Крим, Російську Федерацію і весь світ, доносячи
правду про події в Україні», – наголошується у повідомленні.
«Попереду питання координації та організації пропаганди і
контрпропаганди в російському сегменті мережі Інтернет і багато іншого», –
додав А. Геращенко.
Глава МІП Ю. Стець відвідав Донецьку область, де ознайомився з
технічним станом ретрансляторів телевізійного та радіосигналів у зоні АТО.
Як зазначив А. Геращенко, на всіх діючих телевежах уздовж умовної
кордону з окупованих Донбасом планується встановлення потужних теле- і
радіоантен, які забезпечать мовлення в бік великих населених пунктів
Донбасу. «Ці ретранслятори будуть надані у розпорядження українських
патріотичних теле-, радіоорганізацій, які хочуть давати сигнал на захоплених
територіях у зоні АТО», – зазначив він.
«Зрозуміло, що ці об’єкти будуть під постійною загрозою терористичних
актів. МВС забезпечить цим об’єктам підвищену тепер захисту та охорони»,
–
додав
А.
Геращенко
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/7/7046730). – 2014. – 7.12).
***
Заступник міністра культури з питань європейської інтеграції
С. Фоменко провела зустріч з експертами офісу верховного комісара у
справах національних меншин ОБСЄ Д. Нурумовим та І. Власюк, яка
відбулася в рамках робочого візиту експертів ОБСЄ в Україну.
Під час зустрічі було представлено План заходів Міністерства культури
з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014–2017 рр.,
розділи якого в частині захисту прав національних меншин жваво
обговорювалися обома сторонами. Зокрема, експерти офісу верховного
комісара у справах національних меншин запропонували своє сприяння,
активну участь і допомогу у розробці концепції державної етнонаціональної
політики.
Сторони також обговорили останні заходи Мінкультури з питань захисту
прав національних меншин, серед яких створення та функціонування
Державного підприємства «Кримський дім», загальні проблеми та питання
стосовно ромської національної меншини в Україні, питання мовної
політики.
Важливою темою для обговорення протягом зустрічі стала Національна
стратегія з прав людини, яка наразі розробляється в нашій державі.
Представники ОБСЄ висловили пропозицію долучитися до розробки цього
документу в частині надання рекомендацій, консультацій, експертної
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допомоги з метою максимального використання європейського досвіду
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247803035&cat_id=2
44277212). – 2014. – 8.12).

ПОЛІТИКА
Договоренность о прекращении огня на Донбассе должна вступить в
силу 9 декабря с 9.00 утра, говорится в открытой версии доклада
специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на
вечер воскресенья, опубликованного ОБСЕ вечером 8 декабря.
Эти
сведения
были
предоставлены
наблюдателям
ОБСЕ
представителями Совместного центра по координации и контролю в
Дебальцево. Наблюдатели посетили центр 6 декабря, говорится в сообщении.
Министр обороны Украины С. Полторак заявил в понедельник, 8
декабря, что Киев намерен соблюдать день тишины 9 декабря вне
зависимости от того, состоится ли встреча трехсторонней контактной группы
в Минске для урегулирования ситуации на Донбассе. Власти
самопровозглашенной ДНР также заявили, что готовы к объявлению дня
тишины 9 декабря и не увязывают прекращение огня с датой минских
переговоров.
Ранее Президент Украины П. Порошенко заявил, что встреча в Минске
пройдет 9 декабря (Главком (http://glavcom.ua/news/254502.html). – 2014. –
8.12).
***
Согласованный ответ Европейского Союза на действия России в
связи с ситуацией в Украине является правильным решением. Об этом
заявила канцлер ФРГ А. Меркель в интервью газете Welt am Sonntag,
информирует «Цензор.НЕТ» со ссылкой на «Лигу».
«Я убеждена, что общий европейский ответ на действия России был
правильным», – отметила А. Меркель. По ее словам, «нельзя оставлять без
последствий то, что Россия нарушила гарантированные ею территориальную
целостность и суверенитет Украины, закрепленные в Будапештском
меморандуме 1994 г.».
Напомним, в своем недавнем выступлении в бундестаге А. Меркель
обвинила Россию в том, что своими действиями в Украине она ставит под
вопрос европейский миропорядок и призвала ЕС не отменять экономические
санкции против Москвы.
Между тем министр иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер
предостерег от ужесточения санкций в отношении России. Он подчеркнул,
что целью санкций не может быть стремление положить Россию на лопатки в
экономике (Цензор.нет (http://censor.net.ua/n315248). – 2014. – 7.12).
41

***
Позиция Франции в отношении поставок вертолетоносцев типа
«Мистраль» дает Парижу возможность выступать с инициативами в
вопросе украинского конфликта. Об этом заявил президент Франции
Ф. Олланд по итогам переговоров с президентом России В. Путиным,
сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на «Взгляд».
«Встреча была проведена в удачный момент, при удачных
обстоятельствах и, безусловно, даст результаты в ближайшие дни», – сказал
президент Франции. «Если 9 декабря будет подтверждено, что перемирие
соблюдается, то можно будет рассмотреть возможность продвигаться и
дальше по пути продолжения переговоров. Однако если в ближайшие дветри недели опять будут жертвы конфликта, мы сделаем из этого
соответствующие выводы», – предупредил он.
«Считаю, что политический диалог является самым сложным пунктом и
его обеспечение займет немало времени», – добавил президент Франции.
«Если мы не сможем продвигаться вперед, мы вернемся к временам
“холодной войны”, которые основывались на взаимном устрашении и
экстремальных тенденциях. В этом случае произойдет отмежевание от
России», – добавил Ф. Олланд. По его оценке, встреча «позволила
подтвердить цели минских договореностей».
По мнению Ф. Олланда, Франция, «учитывая ее позицию по
“Мистралям”, имеет теперь возможность выступать с инициативами в
вопросе украинского конфликта». «На переговорах мы не рассматривали
вопрос о кораблях, в этом не было смысла, так как каждый из нас знал,
какими будут ответы», – добавил он. «Поэтому нет ничего удивительного в
том, что В. Путин по завершении переговоров упомянул о компенсации» в
случае отказа от поставок, сказал Ф. Олланд (Цензор.нет
(http://censor.net.ua/n315237). – 2014. – 7.12).
***
Російські військовослужбовці в районі донецького аеропорту
втратили вбитими 198 осіб, пораненими – 116. Про це на сторінці
спільноти «Груз 200» у Facebook повідомила російська правозахисниця
О. Васильєва, посилаючись на звіт Міноборони РФ за 30 листопада.
«Район донецького аеропорту. Бойові дії припинені. Частини відведено
із зони прямого боєконтакту», – зазначила вона.
Згідно зі звітом Міноборони РФ, загальні втрати станом на 6:00 мск
частин, задіяних у боєзіткненнях: частин 16-ї бригади спеціального
призначення ГРУ Генштабу РФ, частин 200-ї бригади особливого
призначення ЮВО (Ростов), мотострілецького батальйону і танкової роти 4-й
окремої гвардійської Кантемировской танкової бригади, батальйону 22-ї
окремої бригади ГРУ Генштабу РФ, штурмової роти 106-ї гвардійської
дивізії ВДВ – двохсотих – 299, трьохсотих – 190 (з них 96 – важко). ТМН –
171 (Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/7/7046710).
– 2014. – 7.12).
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***
В самопровозглашенной ДНР заявляют о том, что очередная
минская встреча по урегулированию на Донбассе должна быть назначена
не раньше 12 декабря, потому что накопились вопросы, которые
требуют дополнительной проработки.
«Мы настаиваем на дате переговоров не раньше 12-го (декабря), 9-е
категорически не подходит. Накопилось множество вопросов, которые
требуют согласования с руководством, они требуют проработки, иначе они
попросту не будут решены», – заявил постоянный представитель ДНР в
минской контактной группе Д. Пушилин.
Ранее Президент Украины П. Порошенко заявил, что очередная встреча
контактной группы по урегулированию событий на Донбассе запланирована
на 9 декабря (Главком (http://glavcom.ua/news/254204.html). – 2014. – 7.12).
***
До Луганської області з російського Томська вирушила перша група
добровольців: у складі групи 31 особа віком від 23 до 50 років. Про це
йдеться у сюжеті телеканалу ТВ2 (http://www.tv2.tomsk.ru/video-chaspick/tomskie-dobrovolcy-otpravilis-v-lugansk).
За даними ЗМІ, відправлення добровольців на Луганщину організував
Всеросійський союз ветеранів Афганістану, а спорядили загін на гроші
спонсорів. «Багато хто з них до цього працював водіями, будівельниками,
масажистами», – ідеться в сюжеті.
При цьому вказано, що є й багато таких, хто пройшов Афганістан і
Чечню. Групи сформовані з тих, хто буде розвідником, «штурмовиком» і
забезпечуватиме тил.
Також у сюжеті зазначено, що подібні загони «добровольців»
відправляються в Україну з усього Сибіру (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/7/7046721). – 2014. – 7.12).
***
6 декабря на внеочередной сессии Винницкого облсовета депутаты
должны были рассмотреть вопрос отставки главы облсовета С. Свитко,
который был избран на эту должность 26 февраля после победы
Майдана. Однако сторонники С. Свитко устроили акцию протеста и
прорвались в здание ОГА и облсовета, вступив в столкновения с милицией.
Демонстранты ворвались в кабинет губернатора, разбили потрет
Президента П. Порошенко и установили на месте кресла губернатора
А. Олийныка два мусорных бака. После этого демонстранты заняли места в
облсовете. Среди их лидеров – депутат горсовета от Свободы А. Фурман,
активисты Ю. Хорт и Я. Шостак. Они потребовали немедленной отставки
губернатора области А. Олийныка, начальника областной милиции,
областного прокурора и скорейшего переизбрания местных советов –
областного, горсовета и райсоветов.
С. Свитко назвал попытку его отставки контрреволюцией под
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руководством «гройсмановской “Совести Украины” и домбровского
“Единства”». Губернатор области А. Олийнык потребовал от демонстрантов
освободить здание и вступить в переговоры, назвал их «вооруженными
боевиками».
По фактам грубого нарушения правопорядка в Виннице МВД открыло
уголовные дела. Открыты уголовные дела по статьям хулиганство и насилие
относительно сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает
«Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины в Винницкой
области.
«По фактам грубого нарушения правопорядка возле здания ОГА
следственным управлением милиции в единый реестр досудебных
расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений
по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 УК
Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного
органа)», – говорится в сообщении.
В областной милиции напомнили, что восемь работников милиции,
которые обеспечивали охрану общественного порядка, получили разной
степени телесные повреждения и отравления газом. Семеро из них были
госпитализированы, трое находятся в реанимации.
Также за медицинской помощью обратились шестеро граждан, которые
не нуждались в госпитализации (Цензор.нет (http://censor.net.ua/n315235). –
2014. – 6.12).
***
Около 150 участников народного вече, которое созвал местный
Совет Майдана, проголосовало в воскресенье, 7 декабря, за отставку
председателя ОГА А. Олийныка. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со
ссылкой на «Укринформ».
Собрание стало продолжением народного вече, которое собралось в
субботу, 6 декабря, в сессионном зале Винницкого облсовета после штурма
админздания активистами, которых не пускали на пленарное заседание.
Около 150 человек, собравшихся в воскресенье на площади Небесной сотни,
на предложение председателя облсовета С. Свитко проголосовали за
отставку действующего председателя ОГА А. Олийныка как за одно из
требований резолюции принятой советом Майдана. Свои требования
участники вече планируют передать Президенту Украины П. Порошенко.
«После вече совет Майдана создаст исполнительный комитет, который
будет координировать наши дальнейшие действия. Мы посмотрим, как
власть отреагирует по нашему требованию об отставке губернатора, а тогда
будем определяться с дальнейшим планом действий», – отметил один из
основателей совета, экс-нардеп, председатель Винницкой облорганизации
ВО «Свобода» А. Фурман (Цензор.нет (http://censor.net.ua/n315281). – 2014.
– 7.12).

44

***
Собственный «Журналистский Майдан» решили создать винницкие
медийщики в ответ на создание Совета Майдана участниками штурма
Винницкой ОГА. Об этом сообщил один из инициаторов создания
объединения, журналист издания «Винницкие реалии» И. Заиковатый.
«Большинство наших коллег, к которым я обращался во время
вчерашний событий, соглашаются, что 20–30 людей, создавших Совет
Майдана, считают себя олицетворением всего общества Винницкой области
и считают, что именно они должны решать, кого назначать губернатором,
создают, как по мне, абсурдную в юридическом плане ситуацию. Нас,
журналистов, слушают, читают и смотрят сотни тысяч винничан. Если это
так, то у них есть к нам доверие и мы представляем мнение очень большого
сообщества. Поэтому и мы будем требовать, чтобы если избирать
губернатора – то только после согласования с нами», – отметил
И. Заиковатый.
По его словам, инициаторы «Журналистского Майдана» передали
председателю Винницкого облсовета С. Свитко обращение, в котором
информируют о создании своего объединения и заявляют, что оно является
«отображением мнения сотен тысяч винничан, потому имеет моральное
право принимать более активное участие в жизни области. На основании
этого считаем, что назначение главы облгосадминистрации и инициирование
его увольнения обязательно должно быть согласовано с “Журналистским
Майданом”».
Если же «до такого абсурда не дойдет», то инициаторы объединения
намерены в дальнейшем подумать о его легитимизации, чтобы журналисты
могли влиять и на другие общественно важные процессы в Виннице и
области (Главком (http://glavcom.ua/news/254194.html). – 2014. – 7.12).
***
Народный депутат от «Народного фронта», а в прошлом
журналист С. Высоцкий считает, что противостояние в Виннице
спровоцировано игнорированием властью общественного мнения. Как
передает «Цензор.НЕТ» об этом политик написал в своем Facebook.
Он отметил: «Губернатор Винничины, экс-регионал А. Олийнык
договорился до того, что вооруженные люди захватили ОГА по заданию
Москвы. Я полагаю, что наверняка председатель облсовета, которого хотел
уволить А. Олийнык, собирал какую-то группу поддержки. Однако по фото
из Винницы явно видно, что людей пришло много и их поведение не
походило на акцию проплаченных титушек. То-есть, даже если акция
готовилась со стороны политиков которых изначально поддержал Майдан,
часть винницкого актива откликнулось на нее с чистыми помыслами и
определенно безплатно».
С. Высоцкий подчеркнул: «Мне кажется, важнее другое – играя по
правилам старой кулуарной политики, в которой мнение общества не играло
никакой роли и не учитывалось априори, местные и частично центральные
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элиты раскачивают лодку. Злое, фрустрированное общество, познавшее вкус
насилия и войны – это слишком опасная смесь, чтобы позволять себе ее не
учитывать или сознательно провоцировать».
«Москва этим воспользуется, да, только чуть позже. К началу весны
ситуация выйдет из-под контроля в случае, если элита, особенно включая
местных бонз и силовиков, не пересмотрит философию отношений с
украинцами», – резюмировал он (Цензор.нет (http://censor.net.ua/n315238).
– 2014. – 7.12).

ЕКОНОМІКА
S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне «ССС» со стабильным
прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба S&P.
«Киев успешно рефинансировал долговые обязательства в национальной
валюте сроком погашения в октябре – декабре 2014 г. По нашему мнению,
действия города согласованы с центральным правительством и
осуществляются при его поддержке», – говорится в сообщении.
Однако, агентство прогнозирует, что в период 2015–2016 гг. Киев будет
иметь очень высокий объем долга с наступающими сроками погашения,
включая еврооблигации на сумму 550 млн дол.
S&P надеется, что правительство предоставит городу поддержку, а
потому подтверждает рейтинг Киева на уровне «ССС».
«Прогноз “Стабильный” отражает с одной стороны наше мнение о
высоких рисках рефинансирования, которым подвергается город, а с другой
– наши ожидания получения поддержки со стороны центрального
правительства при рефинансировании долговых обязательств в 2015–
2016 гг.», – говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре агентство понизило долгосрочные рейтинги Киева
по обязательствам в национальной и иностранной валюте с «CCC» до «CC»
(Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/~/340102). – 2014. – 8.12).
***
Цьогоріч підвищено ефективність адміністрування податків. Про це
заявив голова Державної фіскальної служби І. Білоус на брифінгу в Будинку
уряду 5 грудня 2014 р.
З початку року, станом на 1 грудня за платежами, які контролює
Державна фіскальна служба, збір до загального фонду державного бюджету
становить 282,6 млрд грн. Досягнуто збільшення платежів до бюджету у січні
– листопаді цього року порівняно з минулим роком на 2,8 млрд грн, або на
1 %. Це при загальному спаді виробництва: за 10 місяців промислове
виробництво впало на 10,4 %, оборот роздрібної торгівлі на 6,8 %,
вантажооборот на 7,9 % тощо.
«У нас підвищилася ефективність адміністрування податків», –
підкреслив І. Білоус.
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Протягом квітня – листопада до загального фонду держбюджету
надійшло на 18,млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого.
При падінні обсягу оподатковуваного продажу у січні – листопаді на
10,6 % надходження ПДВ збільшилося на 10 %, зокрема в листопаді ці цифри
відповідно становлять 11 і 37 %.
Як повідомив І. Білоус, за рахунок заходів з детінізації ПДВ, вжитих
після 1 квітня, з початку цього року забезпечено додаткових надходжень у
сумі
23,6
млрд
грн
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247799120&cat_id=2
44274130). – 2014. – 5.12).
***
В Украине (без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) базовая инфляция в
ноябре 2014 г. составила 2,3 % против 2,7 % месяцем ранее. Об этом
сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
При этом к декабрю 2013 г. базовый индекс потребительских цен
составил 119,5 %, к ноябрю 2013 г. – 119,6 %.
В то же время по сравнению с одиннадцатью месяцами 2013 г. в январеноябре 2014 г. базовая инфляция составила 8 %.
Базовая инфляция – показатель, исключающий изменения цен на товары,
подверженные влиянию факторов, которые носят административный и
сезонный характер (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/~/340151). –
2014. – 9.12).
***
Україна у вівторок, 9 грудня, почала імпорт газу з Росії.
Про це «Українській правді» повідомив прес-секретар «Укртрансгазу»
М. Білявський.
Раніше повідомлялось, що імпорт мав початися з 11 грудня, але
«Нафтогаз» переоформив свою заявку.
«З вівторка “Укртрансгаз” почав імпортувати природний газ з Російської
Федерації», – повідомив М. Білявський.
«Імпорт природного газу зі сторони РФ був розпочатий на два дні
раніше на підставі перезаявки НАК “Нафтогаз України”», – додав він.
За даними М. Белявського, добовий обсяг поставок газу становить
43,5 млн куб. м.
Імпорт російського газу Україною здійснюється через газовимірювальні
станції «Суджа» і «Мозир».
Нагадаємо, в суботу, 6 грудня, ВАТ «Газпром» підтвердив надходження
платежу в 378 млн дол. від НАК «Нафтогаз України» за 1 млрд куб. м
природного газу.
У компанії додали, що відповідно до досягнутих у Брюсселі угод
постачання будуть відновлені протягом 48 год (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/9/7046884/). – 2014. – 9.12).
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***
Постачання вугілля на ТЕС поновлено. Українські ТЕС
поповнюються запасами вугілля. Так, вагони з близько 50 тис. т вугілля вже
прямують до теплоелектростанцій для потреб енергосистеми. Варто
зазначити, що це вугілля, яке впродовж кількох днів було заблоковано на
кордоні з РФ.
Крім того, варто зазначити, що 5 грудня 2014 р. в 21:15 енергоблок № 3
Запорізької АЕС підключено до мережі. На сьогодні на Запорізькій АЕС в
роботі перебуває п’ять енергоблоків. Сумарна потужність генераторів
становить
4670
МВт
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247800808&cat_id=2
44277212). – 2014. – 6.12).
***
Национальный банк обнародовал постановление № 793 от 4 декабря,
которым утвердил «Положение о порядке согласования НБУ типовых
(образцовых) форм деривативов». Управлению валютных операций и
анализа финансовых рынков поручено уведомить об этом фондовые биржи,
Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, банки, а сами банки
должны рассказать о документе своим клиентам, говорится в постановлении.
Для проведения торгов деривативами фондовая биржа обязана
согласовать с НБУ типовые (образцовые) формы деривативов по каждому его
виду перед началом торговли ими. Речь идет о деривативах, базовым активом
которых являются валютные ценности (кроме ценных бумаг, выраженных в
гривне), курс иностранной валюты (банковских металлов) к гривне,
процентные ставки или индексы, определяющие динамику курса гривны
(иностранной валюты, банковских металлов) к другим валютам (банковских
металлов).
НБУ обещает рассматривать пакет документов от бирж не более 30 дней.
Регулятор готов позволять оперативно исправлять неточности в поданных
документах, а если он откажет бирже, она сможет подать заново измененный
пакет документов (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/~/340164). –
2014. – 9.12).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Компанія «Укренерго» ввела графіки аварійних відключень
електроенергії в обсязі 3119 МВт. Про це в понеділок повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що «Укренерго» спочатку за погодженням з Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України 8 грудня 2014 р. ввело
графіки обмеження потужності з 08.00 до 11.00 та з 16.00 до 22.00 год на
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величину 2116 МВт.
О 10:13 год через низьку ефективність введених графіків обмеження
потужності ДП «НЕК “Укренерго”» надало команду на застосування графіків
аварійних відключень в обсязі 3119 МВт – на величину дисбалансу
потужності в ОЕС України.
Компанія інформує, що дисбаланс між виробництвом і споживанням
електроенергії утворився внаслідок аварійних ремонтів 27 потужних
енергогенеруючих одиниць на електростанціях генеруючих компаній, які не
входять до складу НЕК «Укренерго», низькі запаси вугілля на складах
теплоелектростанцій, а також через недостатність гідроресурсів на ГЕС
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/8/7046817). –
2014. – 8.12).
***
По состоянию на 8 декабря 2014 г. расходы по погашению
государственного долга составляют 104 млрд 109,6 млн грн. Об этом
сообщила пресс-служба Государственного казначейства Украины.
В том числе расходы по погашению внутреннего государственного долга
– 61 млрд 164,3 млн грн, по внешнему государственному долгу –
30 млрд 162,3 млн грн.
Как отмечается, на погашение государственного долга помесячной
росписью финансирования общего фонда государственного бюджета
Украины на январь – декабрь 2014 г. предусмотрено 109 млрд 142,4 млн грн.
Кроме того, по состоянию на 8 декабря 2014 г. расходы по
обслуживанию государственного долга составляют 43 млрд 175,7 млн грн (по
внутреннему государственному долгу – 29 млрд 323,7 млн грн, по внешнему
государственному долгу – 13 млрд 852,0 млн грн).
Как отмечается, на расходы по обслуживанию госдолга помесячной
росписью ассигнований общего фонда госбюджета Украины на январь –
декабрь 2014 г. предусмотрено 46 млрд 323,7 млн.
Поступления от госзаимствований росписью финансирования общего
фонда государственного бюджета Украины на 2014 г. предусмотрено в сумме
266 млрд 635,3 млн грн.
Помесячной росписью финансирования общего фонда Государственного
бюджета Украины на январь – декабрь 2014 г. предусмотрены в сумме
266 млрд 635,3 млн грн.
По состоянию на 8 декабря 2014 г. государственные заимствования
составляют 252 млрд 473,7 млн грн (в т. ч. внутренние государственные
заимствования – 162 млрд 154,9 млн грн, внешние государственные
заимствования – 90 млрд 318,8 млн грн), что на 14 млрд 161,6 млн грн
меньше планового показателя, предусмотренного росписью финансирования
общего фонда Государственного бюджета Украины на январь – декабрь
2014 г.
В общей сумме внутренних государственных заимствований
99,9 млн грн составляют поступления от облигаций внутреннего
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государственного займа «Военные облигации», выпущенные в соответствии
с постановлением Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2014 г. № 101
«О выпуске облигаций внутреннего государственного займа “Военные
облигации”», и 85,4 млн грн от реализации казначейских обязательств
«Военные», выпущенных в соответствии с постановлением Кабинета
Министров Украины от 01 апреля 2014 г. № 100 «О выпуске казначейских
обязательств “Военные”».
С финансирования активных операций за январь – декабрь 2014 г.
Министерством финансов Украины при запланированных 111 млрд
927,2 млн грн осуществлено приобретение ценных бумаг в обмен на
облигации внутреннего государственного займа на сумму 104 млрд
109,6 млн грн (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/~/340154). – 2014. –
8.12).
***
Национальный банк Украины констатирует отсутствие улучшения
ситуации на финансовом рынке Украины. Об этом сообщил источник в
финансовых кругах со ссылкой на итоги совещания главы НБУ
В. Гонтаревой с представителями крупнейших банков в понедельник.
По его словам, НБУ во время совещания признал, что отток депозитов в
банковской системе продолжился и составил за ноябрь текущего года
3,3 млрд грн, на фоне одновременного усилиления оттока средств с текущих
счетов юридических лиц.
При этом, по данным НБУ, с начала года население сняло со счетов в
коммерческих банках 124,5 млрд грн и 8,7 млрд дол. – соответственно 22 и
37 % средств, находившихся в банковской системе страны по состоянию на
1 января 2014 г.
По мнению НБУ такую негативную динамику пока преодолеть не
удается (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/~/340102). – 2014. – 8.12).
***
Вуглевидобувні підприємства України в листопаді поточного року
скоротили видобуток вугілля на 43,7 % – до 4,1 млн т проти 7,3 млн т у
листопаді 2013 р.
Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з
посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості,
передає УНІАН.
Згідно з повідомленням, минулого місяця на державних шахтах було
видобуто 922,5 тис. т вугілля, що в 2,3 рази менше листопада 2013 р.
Також повідомляється, що видобуток вугілля в січні-листопаді 2014 р.
скоротився на 19,1 % порівняно з аналогічним періодом минулого року – до
61,5 млн т. З цього обсягу держшахти видобули 17,1 млн т вугілля, що на
21,6 % менше результату 11 місяців 2013 р. (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/9/511730/). – 2014. – 9.12).
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***
Американская компания Chevron, занимающейся разработкой
Олесской площади, должна дать ответ о подписании операционного
соглашения по добыче сланцевого газа в Украине до 18 декабря.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», об этом в интервью ZN.UA рассказал глава
Госгеонедр Украины Д. Кащук. «Компания Chevron до сих пор не подписала
операционное соглашение к соглашению о распределении продукции. Ответ
о подписании операционного соглашения мы ожидаем в срок до 18 декабря»,
– отметил Д. Кащук. В то же время, как известно, нидерландско-британская
нефтегазовая компания Shell пока приостановила свой проект по разведке
сланцевого газа на Юзовской площади из-за военных действий на ее
территории.
Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли сегодня среди
претендентов на украинские недра иностранные инвесторы, Д. Кащук
отметил, что иностранные инвесторы сегодня не спешат в Украину. «Даже
при том, что в последние месяцы мы проводим невероятную
разъяснительную, можно сказать, агитационную работу с целью привлечения
инвесторов», – добавил глава Государственной службы геологии и недр
Украины (Цензор.нет (http://censor.net.ua/n315257). – 2014. – 7.12).
***
Ведущий координатор турецкого Центра стратегических
исследований в области энергетики Н. Памир убежден, что озвученное
В. Путиным намерение проложить газопровод в Турцию не будет
реализовано. Такое мнение он высказал в интервью болгарским СМИ,
информирует «Цензор.НЕТ» со ссылкой на «Укринформ».
По его словам, проект, который якобы должен заменить «Южный
поток», преследует политические цели, поэтому не случайно В. Путин
озвучил идею о прекращении строительства газопровода именно во время
своего пребывания в Турции.
«Интересным выглядит и упоминание Греции в этом проекте, о котором
говорит Путин. Если Афины к нему подключатся, то это могло бы означать
решение Греции выйти из состава ЕС», – отмечает эксперт.
Пока не решены проблемы, связанные с Украиной, эксперт
пессимистически оценивает будущее нового русско-турецкого газопровода
(Цензор.нет (http://censor.net.ua/n315249). – 2014. – 7.12).
***
После недавнего заседания ОПЕК стало известно, что картель не
изменил квоты по добыче нефти и оставил их прежними –
30 млн баррелей в сутки. При этом цены на нефть продолжают бить
исторические антирекорды и, как прогнозируют мировые банки, это еще не
предел.
Как пишет в своей статье «Нефть меняет правила игры» для ZN.UA
О. Куренная, для снижения цен на нефть существуют и вполне
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экономические причины, а именно – сокращение спроса при избытке
предложения, информирует «Цензор.НЕТ».
«В последнее время сократился спрос на нефть со стороны Китая и
Европы. В обоих случаях это вызвано разного калибра замедлением
тамошних экономик. Также опасения внушает состояние общемировой
экономики», – идет речь в статье.
При этом, как отмечает автор, на рынок нефти вернулись Ливия, Иран и
Ирак, а США начали разрабатывать сланцевые месторождения, что вообще
может поменять привычную структуру рынка. «Разработка сланцевых
углеводородов в США и нефтяных песков в Канаде уже в ближайшие трипять лет способна изменить методы добычи, переработки, продажи и
потребления нефти во всем мире», – говорится в статье.
Также в США и Европе сейчас активно выходят на первый план
альтернативные источники энергии, что тоже не способствует росту спроса
на традиционные энергоносители. В то же время, по словам официального
представителя Эр-Рияда (Саудовская Аравия), цены продолжат снижаться, а
квоты на добычу в обозримом будущем пересмотрены не будут.
Кроме того, ведущие мировые банки пересматривают и прогноз по
нефти в сторону понижения. Так, Societe Generale снизил прогноз по Brent
как на 2015-й, так и на 2016 г. на 20 дол. – до 70 дол./баррель.
Прогноз по WTI на 2015 г. ухудшен на 17 дол. – до 65 дол., на 2016 г. –
на 16 дол., до 65 дол./баррель. Эксперты Citi считают, что средняя стоимость
нефти WTI в следующем году составит 72 дол./баррель, Brent – 80 дол.
Если говорить о ближайшей перспективе, то цена на нефть марки WTI
может опуститься до 60 дол./баррель уже очень скоро. Тем временем
аналитики Bank of America Merrill Lynch не исключают даже достижения
уровня 40 дол./барр (Цензор.нет (http://censor.net.ua/n315255). – 2014. –
7.12).
***
Цены на нефть Brent упали до пятилетнего минимума ниже 66 долл.
за баррель после 4-процентного падения в понедельник, 8 декабря. К 7:25
по киевскому времени фьючерсы на Brent подешевели на 0,75 долл. до
65,44 долл. за баррель, а фьючерсы на WTI – на 0,51 долл. до 62,54 долл.
(Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/~/340192). – 2014. – 9.12).
***
ВАТ «Федеральна пасажирська компанія» (дочірнє товариство РЖД)
з 14 грудня 2014 р. на рік скасовує свої потяги у сполученні з декількома
країнами СНД.
Як повідомив ТАСС представник ФПК, ідеться про потяги в
повідомленні з Азербайджаном, Україною, Казахстаном і Таджикистаном.
«Рішення про скасування потягів прийнято в рамках коригування
графіка руху на 2014–2015 рр. та пов’язане з низькою рентабельністю
перевезень за цими маршрутами», – сказав представник залізниці.
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За його словами, якщо раніше графік руху пасажирських поїздів
вводився в літній період, то тепер це буде відбуватися в грудні. Таким чином,
рішення про скасування потягів прийнято мінімум на рік. «Однак нитка
графіка залишається, тобто при необхідності поїзд може бути призначено», –
підкреслив співрозмовник агентства.
Він уточнив, що рішення про скасування поїздів не торкнулося
перевезень у сполученні з Білоруссю, Узбекистаном, Молдовою та Абхазією
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/8/511423). –
2014. – 8.12).
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