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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Україна відмовляється від політики позаблоковості
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики
позаблоковості». Законодавчим актом внесено зміни до Закону України
«Про основи національної безпеки України». Зокрема, змінами до ст. 6
«Пріоритети національних інтересів» встановлено, що «пріоритетами
національних інтересів є: інтеграція України в європейський політичний,
економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському
Союзі та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних
взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України».
Законом також внесено зміни до ст. 8 «Основні напрями державної
політики з питань національної безпеки», згідно з якими «основними
напрямами державної політики з питань національної безпеки України є: у
зовнішньополітичній сфері – проведення активної міжнародної політики
України
з
метою
поглиблення
співпраці
з
Організацією
Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних
для набуття членства у цій організації».
Документом також внесено зміни до Закону України «Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики». Зокрема, передбачається внести зміни до
ст. 11 «Засади зовнішньої політики», згідно з якими «Україна як європейська
держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного
взаємовигідного співробітництва з усіма заінтересованими партнерами,
виходячи, в першу чергу, з необхідності гарантування безпеки, суверенітету
та захисту територіальної цілісності України».
Законом встановлено, що «основними засадами зовнішньої політики є
поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з
метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в цій
організації».
Закон ухвалили 303 народні депутати. Законопроект зареєстровано за
№
1014-3
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.12).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Міністерство інформаційної політики:
функції, завдання, прогнози
2 грудня 2014 р. депутати Верховної Ради затвердили склад Кабінету
Міністрів. За відповідну ухвалу проголосувало 288 депутатів. Голосування
відбулося пакетом попри вимоги окремих депутатів голосувати по кожному
міністру окремо. Серед інших кадрових призначень особливий інтерес
громадськість виявила до новоствореного Міністерства інформполітики та
його новопризначеного очільника Ю. Стеця.
Ю. Стець на своїй сторінці у Facebook за день до
голосування анонсував обговорення створення міністерства на фракціях,
засіданні коаліції та в
публічній дискусії (www.facebook.com/
yura.stets.9/posts/906974439314177?pnref=story). – 2014. – 1.12). Утім дискусії,
як такої, так і не відбулося, а питання створення Міністерства інформаційної
політики викликало негативну реакцію ряду депутатів, експертів і
представників громадськості.
Свої сумніви висловили депутати від «Самопомочі», «Народного
фронту» й навіть пропрезидентської фракції «Блок П. Порошенка» (далі –
БПП). Вони внесли пропозицію голосувати це питання не «пакетом» (разом з
усім складом уряду), а окремо й проголосувати пізніше, після обговорення.
Проте спікер В. Гройсман проігнорував цю пропозицію і виніс постанову на
голосування «в пакеті». У результаті 288 голосів депутати віддали за весь
склад Кабміну, призначивши Ю. Стеця міністром інформаційної політики.
Після призначення серед завдань нового міністерства Ю. Стець назвав
активне протистояння інформаційній агресії Росії, запобігання зовнішнього
впливу на внутрішній інформаційний простір України, залучення інвестицій
для створення національного інформаційного продукту, надання РНБОУ,
Президенту, Кабінету Міністрів повної та якісної інформації для ухвалення
ефективних рішень щодо безпеки країни, формування кадрового резерву для
розвитку сфери комунікацій, імплементації відповідних міжнародних рішень
і стандартів (http://www.pravda.com.ua/articles/2014/12/3/7046325). – 2014. –
3.12).
Необхідність створення нового відомства, яке займатиметься
інформаційною політикою, Ю. Стець пояснює «безпорадністю» існуючих
органів. За його словами, на сьогодні існує декілька регуляторів, дорадчих
органів та органів контролю, які займаються інформаційною політикою.
Однак вони безпорадні як засіб упровадження державної інформаційної
політики, оскільки РНБО, наприклад, є дорадчим консультативним органом
Президента, який виключно дає поради як діяти, а Нацрада – регулятор
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виключно телерадіоефіру, наголосив Ю. Стець (http://censor.net.ua/n315148).
– 2014. – 6.12).
Положення про Міністерство інформаційної політики журналістам
роздали лише в середу, 3 грудня, уже після голосування питання у Верховній
Раді. Зокрема, у положенні вказано, що міністерство матиме функцію
реєстрації друкованих засобів масової комунікації та інформаційних
агентств. У положенні також закріплена функція призначати директорів,
заступників і головних редакторів державних ЗМІ. Нове міністерство
здійснюватиме нормативно-правове регулювання у сферах поширення
інформації, створення умов у сфері державного нагляду (контролю) за
діяльністю засобів масової комунікації. Також нове міністерство можуть
наділити функцією розробки й затвердження державних стандартів
телевізійного виробництва, соціальної реклами.
Міністерство вестиме Державний реєстр засобів масової комунікації.
Передбачається також, що міністерство організовуватиме «дослідження
впливу засобів масової інформації на масову свідомість суспільства».
Крім того, до компетенції міністерства має увійти розробка,
впровадження й здійснення координації заходів із запобігання завданню
шкоди громадянам України через неповноту, невчасність і недостовірність
інформації,
що
використовується,
застосування
маніпулятивних
інформаційних технологій, що впливають на свідомість громадян.
Передбачається, що міністерство розроблятиме й затверджуватиме
стандарти з професій у сфері медіа та інформації, проводити в межах
повноважень спеціальну перевірку осіб, які претендують на зайняття посад,
пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Ці положення викликали дискусії в колах медійників, однак Ю. Стець
під час круглого столу із журналістами та медіа-експертами, коментуючи
положення про міністерство, декілька разів зазначав, що текст положення не
є фінальним.
Окремим завданням для новоствореного міністерства його очільник
визначив забезпечення права отримувати об’єктивну інформацію для
мешканців Донбасу. Про це він заявив під час робочої наради з питань
захисту національного інформаційного простору. «Найближчим часом ми
маємо забезпечити право мешканців Донецька і Луганська отримувати
об’єктивну інформацію та дізнаватись офіційну позицію влади щодо
важливих питань та подій, які відбуваються в державі, з українських ЗМІ. Це
першочергове завдання, яке стоїть на порядку денному по забезпеченню
відновлення територіальної цілісності України», – заявив він
(http://espreso.tv/news/2014/12/15/stec_vyznachyvsya_iz_pershocherhovymy_zav
dannyamy_mininformpolityky).
Загалом, як наголошує Ю. Стець, потреба в Міністерстві інформаційної
політики є лише на час військових дій: «Це міністерство було запропоновано
по кальці тих міністерств, які були у Великобританії, США, Франції під час
військових дій. Я вважаю, що це МІП потрібне тільки на час військової
агресії, а після її закінчення воно нам не потрібне». За його словами, за цей
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час можна схвалити й запровадити концепцію інформаційної безпеки,
налагодити внутрішні комунікації між усіма органами влади.
Також він запевнив, що всі скандальні положення про нове
міністерство, які викликали хвилю обурення в журналістів, будуть
переглянуті, оскільки оприлюднені раніше документи були написані ще у
2007 р. і на сьогодні не є актуальними. Зокрема, за його словами, там більше
не буде норми про реєстрацію й координацію ЗМІ.
Ю. Стець наголосив, що міністерство в жодному випадку не буде
запроваджувати цензуру, оскільки сам він багато віддав боротьбі за свободу
слова. «Тому я – остання людина, яка могла б використати МІП для цензури.
Якщо хтось буде тиснути на мене з вимогою запровадити цензуру, то я вийду
й публічно скажу, хто тисне, і після цього подам у відставку», – пообіцяв
глава міністерства.
Він розповів, що міністерство займатиметься трьома головними
напрямами – розробка стратегії інформаційної політики, впровадження й
контроль за її виконанням
(http://www.5.ua/polityka/mininformpolitykypotribne-tilky-na-chas-viiskovoi-ahresii-stets-63652.html). – 2014. – 4.12).
Свої коментарі щодо створення нового міністерства надали й очільники
держави.
Зокрема, Президент України П. Порошенко вбачає головну функцію
Міністерства інформаційної політики в наданні відсічі інформаційним атакам
агресора. Про це Президент заявив на аеродромі в Чугуєві Харківської
області:
«Я впевнений, що війна, яка ведеться сьогодні проти України,
ведеться по всіх фронтах, в тому числі й інформаційному. Головна функція
цього міністерства, наскільки я розумію і наскільки мене поінформували, –
проведення зовнішніх дій, зупинка атак проти України з боку агресора». За
його словами, просування правди про Україну у світі сьогодні – головна
функція не тільки міністерства, «але і всіх нас». Крім того, Президент
України спростував побоювання представників ЗМІ щодо перетворення з
часом Міністерства інформаційної політики на «міністерство цензури»
(http://www.wz.lviv.ua/ukraine/129549). – 2014. – 7.12).
Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час представлення Програми дій
Кабміну у Верховній Раді України заявив, що вважає інформаційну безпеку
одним з базових принципів державної політики. «Інформаційна безпека є
ключовим і одним з основних пріоритетів для країни в цілому. Країна
повинна знати правду, знати, куди ми йдемо, як ми йдемо, які цілі ми
досягаємо», – зазначив А. Яценюк. За його словами, Україна повинна
захищати себе в інформаційному полі. Крім того, він зазначив, що знає про
тривалі обговорення щодо Міністерства інформаційної політики України.
А. Яценюк відзначив і важливість створення іноземного мовлення про
Україну: «Про Україну повинні знати всі. У кожній країні має бути
українське іномовлення, де розповідають про Україну англійською,
німецькою, французькою та іспанською. Ми – країна, яка має бути у всіх на
вустах. Тому повинна бути активна інформаційна політика на заході»
(http://maxpark.com/community/politic/content/3155148). – 2014. – 11.12).
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10 грудня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова
та інформаційної політики міністр інформаційної політики Ю. Стець заявив,
що в Міністерстві інформаційної політики працюватимуть від 20 до 30 осіб, а
його бюджет становитиме до 4 млн грн.
За словами Ю. Стеця, у міністра буде три заступники: «Буде міністр,
перший заступник – керівник апарату, заступник, який займатиметься
інформаційною війною і геополітичними інформаційними загрозами.
Виходячи з того, що є постанова Кабінету Міністрів про те, що в кожному
міністерстві має бути ще заступник з євроінтеграції, очевидно, що це так
само буде внесено до штатного розпису».
Міністр
також поінформував, що в міністерстві буде три
департаменти. Перший займатиметься розробкою стратегії інформаційної
політики держави та її впровадженням у життя, а також концепцією
інформаційної безпеки. Другий – виключно інформаційними загрозами, які
пов’язані з військовими діями на Сході України й подіями в Криму. Третій –
налагодженням внутрішньої комунікації між усіма органами виконавчої
влади і формуванням єдиних меседжів.
Ю. Стець пообіцяв, що всі нормативно-правові документи, пов’язані зі
створенням
міністерства
(витрати,
штатний
розпис
тощо)
оприлюднюватимуться або в ЗМІ, або на спеціальному брифінгу. Виняток
становитимуть
документи,
що
є
державною
таємницею
(http://proit.com.ua/news/gosregulation/2014/12/11/091144.html). – 2014. –
11.12).
З приводу мети створення, функцій і повноважень новоствореного
Міністерства інформаційної політики в ЗМІ розгорнулася жвава дискусія,
свої думки з цього приводу висловили різні політики й експерти.
Як зазначає політолог Т. Березовець, офіційно проголошується, що
майбутнє міністерство здійснюватиме «державний нагляд за діяльністю
ЗМІ», однак досі не зрозуміло якими саме – українськими, іноземними чи
всіма одразу. Водночас політолог побоюється, що функції нового
міністерства зведуться до питань призначень і звільнень – директорів і шефредакторів комунальних медіа. «Якщо збираються розсилати, як коментувати
ті чи інші дії, тоді створення міністерства не виправдано. Якщо воно дійсно
буде займатися тим, щоб вести пропаганду на окупованих територіях, у таких
випадках
це
можливо»,
–
наголошує
експерт
(http://ukr.segodnya.ua/ukraine/budushchee-ministerstvo-informpolitiki-vyzyvaetgoryachuyu-diskussiyu-v-obshchestve-574440.html). – 2014. – 3.12).
З такою позицією солідарний новообраний народний депутат
О. Черненко (БПП), який висловив думку, що потрібно чітке бачення
структури, визначення кола завдань і побудови концепції інформполітики,
без цього створення нового держоргану недоцільно. «Загальна ідея,
безумовно, правильна, але потрібно окреслити безліч моментів, таких як
концепція інформполітики держави, структура майбутнього держоргану,
його завдання, який під це потрібен штат і так далі», – сказав О. Черненко,
зазначивши, що особистість керівника структури матиме значення тільки
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після належного опрацювання всіх питань, пов’язаних зі створенням
відомства (http://inforesist.org/ukraine-nuzhno-ministerstvo-informpolitiki-donij).
– 2014. – 10.12).
Зі свого боку екс-нардеп, керівник Центру досліджень політичних
цінностей О. Доній висловив думку, що необхідність створення певного
центру чи держоргану для державної інформаційної політики, який би
займався захистом вітчизняного інформаційного простору, уже давно
назріла. За його словами, держава досі не веде цілеспрямованої
інформаційної політики на Сході України. У напрямі протистояння агресії в
інформаційному просторі досі нічого не зроблено, немає концепції, шляхів
вирішення завдань, які виникають, нічого», – додає політик, відзначаючи,
що цілеспрямована інформаційна політика держави – одна з обов’язкових
складових політики України в гуманітарній сфері.
Натомість виконавчий директор Інституту масової інформації
О. Романюк вважає, що всі завдання, які ставлять перед Міністерством
інформаційної політики, можна вирішувати за допомогою вже існуючих
структур, які й так дублюють одна одну. Неефективність – привід для
люстрації і скорочень, а не для розмноження чиновників.
Крім того, на її переконання, створення Міністерства інформаційної
політики буде потужним ударом по довірі до України. Довірі з боку як свого
власного населення, так і з боку закордонних ЗМІ, міжнародних інституцій,
що неминуче матиме наслідки і в економічній, і в геополітичній сферах.
Якщо немає розуміння, якими механізмами все це має реалізовуватися,
як має працювати державна інформаційна політика, потрібно було провести
експертні обговорення, аналіз існуючої ситуації. Замість цього, у влади
знайшли просте рішення створення нового міністерства, хоча насправді, як
наголошує О. Романюк, необхідності в такій структурі на сьогодні немає.
Водночас експерт вважає, що в Україні потрібне ефективне
впровадження суспільного мовлення, відновлення довіри населення до
українських ЗМІ, впровадження прозорості медіа-ринку та його
демонополізація, що створить умови для розвитку незалежних ЗМІ.
О. Романюк підкреслює потребу в ефективному впровадженні іномовлення,
яке можуть курувати уже існуючі державні структури, від МЗС (як у
європейських країнах) до навіть Держкомтелерадіо, державна підтримка
власного продакшну – якісного, конкурентоспроможного (фільмів, серіалів,
документального кіно, ток-шоу, просування українського виробника).
«Необхідне залучення іноземних ЗМІ, щоб вони відкривали тут свої
корпункти і становили альтернативу картинці Russia Today», – резюмувала
О. Романюк.
Такі аргументи підтримуються В. Сюмар, народним депутатом,
головою Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної
політики, яка вважає, що для інформаційних війн і перемог у них потрібні не
чиновники, а журналісти, які створять продашкн з ефективним мовленням на
іноземних мовах, відповідні сайти тощо. Депутат підкреслює, що все це
можливо за умов адекватного фінансування. Курувати цей процес може
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відділ в апараті РНБО або ж у МЗС, як це буває в інших країнах. Або ж
Держкомтелерадіо, яке є конституційним органом і яке не можна просто так
ліквідувати, а розширити його повноваження в контексті іноземного
мовлення.
В. Сюмар підкреслює необхідність у нових інформаційних продуктах –
новинах, сюжетах, документальних фільмах, ток-шоу. Для цього необхідно
мати присутність у кабельних мережах країн ЄС і США, у супутниках, які
працюють у Росії, створювати групи для соцмереж, координувати ці зусилля
з фахівцями розвідки та СБУ.
Потрібно налагодити співпрацю з експертами громадських організацій з
інших країн і створювати спільні проекти для поширення української позиції
серед лідерів думок.
Що стосується Міністерства інформаційної політики, народний депутат
вважає витрати на нього неефективними, якщо немає виконавців й
інструментів.
Наголошуючи на актуальності завдань, які планує вирішувати
Мінінформ, зокрема інформування на Сході України, у Криму, за кордоном,
руйнування міфів російської пропаганди, головний редактор інтернетвидання «Телекритика» Н. Лігачова вважає, що займатися ними має не
міністерство, а грамотно вибудуване іноземне мовлення й продукування
відповідного інформаційного продукту для мешканців Сходу України. Із
залученням досвідчених експертів у сфері інформаційних воєн, соціологів,
психологів.
На думку Н. Лігачової, поки що ініціатива з Міністерством
інформаційної політики більше схожа на спробу створення органу державної
цензури. Органу, який під приводом війни поступово починатиме тиснути на
всі телеканали – з тим, щоб ті замовчували невигідну владі інформацію
(http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/4/7046462/?attempt=1). – 2014. –
4.12).
Громадський діяч, антикризовий менеджер, кандидат економічних
наук О. Дерев’янко вважає очевидним, що призначення міністра і
створення Міністерства інформаційної політики в той спосіб, як це
відбувається наразі, дратує суспільство. Експерт виділив дві основні функції,
які виправдовують необхідність нової держструктури: розробка,
затвердження та впровадження програми позиціонування України у світі та
розробка і впровадження стратегії захисту інформаційного простору України
від
зовнішнього
інформаційного
впливу.
Очевидно також, що попереднє обговорення створення такого органу,
його місії, структури і функцій у суспільстві, неупереджений і публічний
фаховий діалог з цього питання був би набагато кращим прикладом життя
по-новому й сприяв би розбудові та зміцненню конструктивних і плідних
відносин влада – суспільство, наголосив О. Дерев’янко. Можливо, такий
діалог ще відбудеться, було б дуже бажано. Адже поки що «Міністерство
інформаційної політики провалилося в своїй інформаційній політиці. Це
треба негайно виправляти, інакше підриватиме основи довіри до уряду в
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цілому і не лише до уряду, а й до Президента і до парламенту», наголосив
експерт.
Але разом з цим новообрана Верховна Рада своїм рішенням щодо
Міністерства інформаційної політики дає команді Президента і владі в
цілому унікальний шанс: продемонструвати суспільству, яким може бути і
як може працювати «зразкове» міністерство нової української влади, адже
воно творитиметься «з нуля», а створити структуру й ефективно побудувати
процеси «з нуля» в цьому випадку буде набагато легше, ніж докорінно
перебудовувати вже діючі системи процесів і відносин у вже існуючих
міністерствах (http://uainfo.org/blogosphere/politika/451007-.html). – 2014. –
3.12).
Незважаючи на гостроту завдань, які має вирішувати новостворене
Міністерство інформації, украй негативно оцінив надання повноважень
щодо «інформаційної політики» в руки уряду генсек «Репортерів без
кордонів» К. Делуар.
Безпосередньо ідея створення в Україні Міністерства інформації була
засуджена громадською організацією «Репортери без кордонів», повідомляє
прес-служба організації. «Надання повноважень щодо інформаційної
політики в руки уряду буде істотним регресом і може прокласти шлях для
серйозних зловживань», – зазначив К. Делуар.
На думку експерта, ЗМІ повинні саморегулюватися. «У
демократичному суспільстві регулювання засобів масової інформації є
обов’язком самих ЗМІ або, можливо, незалежного органу, але ні в якому разі
це не є функцією виконавчої влади. Створення Міністерства інформації є
найгіршою відповіддю на серйозні проблеми для української влади», –
зазначив К. Делуар (http://potok.ua/ukraine/92410-reportery-bez-granicvystupili-protiv-formirovaniya-ministerstva-informacii-ukrainy.html). – 2014. –
4.12).
Отже, створення Міністерства інформаційної політики викликало жваві
дискусії в суспільстві, представники ЗМІ критикують пакетне голосування
щодо кандидатури міністра Ю. Стеця. Офіційні особи України
наголошують, що новий державний орган буде насамперед засобом
контрпропаганди й розповсюдження державної позиції України у світ та не
матиме важелів, які дадуть змогу впливати на діяльність ЗМІ в аспекті
цензури. Однак експерти вважають необхідним докладне визначення
функцій і повноважень Міністерства інформаційної політики, контролю
суспільства за видатками на новий державний орган. Очевидно, що
попереднє обговорення створення такого органу, його місії, структури і
функцій у суспільстві, неупереджений і публічний фаховий діалог з цього
питання принесли б користь і запобігли б негативній реакції суспільства.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Законопроект про Державний бюджет на 2015 рік має бути
розглянутий з дотриманням усіх процедур у стислі терміни. На цьому
наголосив Голова Верховної Ради України В. Гройсман, підбиваючи
підсумки виступів народних депутатів на ранковому пленарному засіданні у
вівторок.
Керівник парламенту зазначив, що у вівторок уряд тільки
презентуватиме головний фінансовий документ країни. «Ніхто не говорить
про те, що сьогодні бюджет має бути розглянутий і прийнятий», – наголосив
В. Гройсман, додавши, що для цього він запросив до парламенту уряд на чолі
з
Прем’єр-міністром,
які
презентують
рішення,
що
потім
обговорюватимуться народними депутатами по фракціях, групах і комітетах.
В. Гройсман підкреслив, що народні депутати також мають визначитися
з першочерговістю розгляду законопроектів, внесених сьогодні Кабінетом
Міністрів і які є «основою» формування бюджету.
Голова Верховної Ради зазначив, що ці законодавчі акти й проект
бюджету мають бути розглянуті в стислі терміни з дотриманням відповідних
процедур. «Маємо дуже обмежені терміни, – сказав він. – Бюджет потрібен
країні, оскільки він забезпечить фінансування армії, дасть можливість
прийняти місцеві бюджети, які потерпають від нестачі грошей. Зрозуміло, що
нам потрібно обговорити бюджет, подивитися на його показники,
відкоригувати, враховуючи досвід народних депутатів під час роботи в
комітетах, знайти конструктивну співпрацю з урядом».
В. Гройсман також зауважив, що проект бюджету – «не остаточний
документ, оскільки він дасть можливість забезпечити стабільність видатків
на певний період часу, і за цей період часу ми маємо провести реформи,
децентралізувати владу, забезпечити економічне відродження країни».
Керівник парламенту також повідомив, що в п’ятницю на «годину
запитань до уряду» будуть запрошені урядовці, які опікуються
енергетичними питаннями, а також представники Національного банку.
На переконання В. Гройсмана, депутати повинні працювати без жодних
перерв і вихідних. «Закликаю усіх врешті-решт почати вирішувати проблеми.
Є такий вислів: якщо ти не вирішуєш проблеми – ти сам стаєш проблемою.
Український парламент не має бути проблемою українського суспільства,
український парламент має бути гордістю українського народу», – зазначив
він.
При цьому В. Гройсман наголосив на «величезній відповідальності»
парламентарів за рішення, що їх прийматиме Верховна Рада. За його
словами, усі громадяни «очікують, що в нашій країні будуть мир, спокій і
прогнозованість» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.12).
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***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вважає, що, зважаючи на
ситуацію в країні, парламент має працювати протягом усього січня
наступного року.
«Жодних канікул у таких умовах бути не може», – сказав В. Гройсман,
відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в понеділок, 22 грудня,
додавши, що протягом січня депутати мають напрацьовувати закони. «Всю
цю сесію ми працюватимемо без канікул, і завершення цієї сесії буде першим
днем початку роботи наступної сесії», – наголосив він. Голова Верховної
Ради повідомив, що він доручив Комітету з питань Регламенту підготувати
проект відповідної постанови.
В. Гройсман також зазначив, що серед першочергових завдань
Верховної Ради є ухвалення Державного бюджету на 2015 рік, внесення змін
до Податкового й Бюджетного кодексів, а також розгляд законопроектів
щодо відмови від здійснення політики позаблоковості та щодо внесення змін
до закону про РНБО. Крім того, керівник парламенту нагадав, що в січні має
бути сформовано склад Антикорупційного бюро. Голова Верховної Ради
України В. Гройсман особливо наголосив, що «пакетного» голосування за
внесення змін до Податкового, Бюджетного кодексів і за проект бюджету не
буде.
Голова ВР зазначив, що парламентські комітети інтенсивно й прозоро
працюють над бюджетом у тісній взаємодії з урядом, наголосивши, що це є
новим підходом у роботі. Він заявив про важливість ухвалення бюджету на
поточному тижні, зважаючи на необхідність формування місцевих бюджетів
до кінця року.
В. Гройсман також висловився за необхідність копіткої роботи над
законопроектами з метою підвищення їхньої якості. «Кількість законів не
свідчить про їхню якість», – зауважив він, додавши, що робота над
законодавчими актами має бути систематизована. «У нас сотні і тисячі
законів містять маленькі правки, які порушують “тіло” і логіку законів. Нам
необхідно систематизувати роботу над законотворенням», – сказав В.
Гройсман
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у п’ятницю, 19 грудня,
провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених
Штатів Америки в України Д. Пайєттом.
Під час зустрічі Голова Верховної Ради України В. Гройсман заявив, що
допомога США є надзвичайно важливою для України. У цьому контексті він
назвав «знаковою подією» підписання президентом США Б. Обамою Акта на
підтримку свободи в Україні, зазначивши, що це є підтвердженням
стратегічних партнерських взаємин наших держав. Керівник парламенту
зазначив, що нині Україна постала перед багатьома викликами у внутрішній і
зовнішній політиці. За його словами, потребують системного реформування
11

всі сфери життєдіяльності держави, без чого неможливий рух уперед і
Верховна Рада має відігравати важливу роль у підтримці реформ на
законодавчому рівні.
В. Гройсман також заявив про необхідність відновлення довіри до
Верховної Ради, побудови прозорої і відкритої системи її роботи.
Голова Верховної Ради повідомив про розробку плану відродження
України на 2015–2017 рр., наголосивши, що цей план був переданий новому
урядові. У цьому контексті він висловив сподівання, що Кабінет Міністрів
заявить про готовність до організації донорської конференції.
В. Гройсман наголосив на важливості фінансової й інституційної
підтримки реформ з боку наших партнерів.
У свою чергу посол наголосив, що Верховна Рада «є надзвичайно
важливою інституцією для розвитку демократії» і високо оцінив активну
роботу парламентських комітетів.
Д. Пайєтт заявив, що у владі США та американському суспільстві
«немає двозначності щодо необхідності підтримки України» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
Бюджет на 2015 р. має бути ухвалений не пізніше 26 грудня. Про це
заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман 19 грудня під час
зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів
Америки в України Д. Пайєттом.
На переконання В. Гройсмана, прийняття бюджету до кінця поточного
року з урахуванням пропозицій щодо фінансової децентралізації обумовлене
необхідністю затвердження місцевих бюджетів.
На думку керівника парламенту, 23 грудня Верховна Рада має
розглянути в першому читанні пропоновані зміни до Податкового й
Бюджетного кодексів, а також проект Державного бюджету на 2015 рік.
Після цього, сказав В. Гройсман, необхідно зробити перерву в пленарних
засіданнях для опрацювання законопроектів у комітетах і подальшого їх
розгляду у відповідності до парламентських процедур.
Голова Верховної Ради повідомив, що 18 грудня він ініціював зустріч
Прем’єр-міністра України з лідерами фракцій коаліції щодо бюджету, нині
представники уряду й народні депутати інтенсивно працюють, щоб
максимально узгодити позиції.
При цьому він заявив, що під час обговорення головного фінансового
документа країни необхідно утриматися від популістських заяв і фахово
обговорювати реальні кроки.
У свою чергу посол наголосив, що дискусії щодо проекту бюджету
сприяють «розвитку демократії і парламентської культури» парламенту,
зазначивши в цьому контексті, що бюджетний процес у комітетах Верховної
Ради України відбувається відкрито і прозоро (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.12).
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***
23 грудня Верховна Рада не ухвалила в другому читанні проект закону
про внесення змін до Закону України «Про Раду національної безпеки і
оборони України» щодо вдосконалення координації й контролю у сфері
національної безпеки та оборони, передає кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосувало 223 народні депутати при
необхідному мінімуму у 226.
Відповідним законопроектом пропонувалося, що РНБО розробляє та
розглядає стратегію нацбезпеки воєнної доктрини та інші питання, що
належать до сфери нацбезпеки й оборони, і подає пропозицію Президенту
України.
Також, відповідно до проекту закону, пропонувалося, що РНБО приймає
рішення щодо невідкладних заходів з розв’язання кризових ситуацій, що
загрожують нацбезпеці України.
Також пропонувалося, що РНБО координує виконання прийнятих нею
рішень і здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у
сфері нацбезпеки та охорони, подає Президентові відповідні висновки й
пропозиції.
Також пропонувалося, що координує й контролює діяльність органів
виконавчої влади у сферах протидії корупції, забезпечення громадської
безпеки та боротьби зі злочинністю.
ВР прийнято рішення доопрацювати законопроект і направити на
повторне
друге
читання
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.12).
***
Проект Государственного бюджета на 2015 год и проекты законов о
внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы на пленарном
заседании Верховной Рады рассматриваться не будут. Об этом заявил
руководитель парламентской фракции «Блок П. Порошенко» Ю. Луценко.
Его поддержали депутаты от «Самопомочі». Он отметил, что Кабмин внес
закон о бюджете и Налоговый кодекс сегодня утром, и законы, которые
должны предшествовать их принятию, еще никто не видел, их надо изучить.
Как сообщал «Кореспондент», правительство Украины ночью во
вторник внесло в парламент поправки в Налоговый, Бюджетный и
Таможенный кодексы и построенный на них проект закона о Госбюджете на
2015 год (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 23.12).
***
Глава фракции «Блок П. Порошенко» Ю. Луценко сообщил, что
парламентская коалиция и Кабинет Министров согласовали изменения в
Бюджетный и Налоговый кодексы. Об этом он написал на своей странице в
Facebook.
«В ходе совещаний коалиции и правительству удалось найти общее
видение изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Сняты или
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изменены новации, которые резко критиковались бизнесом и общественными
средами. Усилено налогообложение олигархических потоков. Ждем внесения
официальных документов, чтобы взять их за основу работы комитетов и
фракций», – сообщил Ю. Луценко.
Как сообщал MIGnews.com.ua, новые депутаты призывают
правительство и Верховную Раду не разрабатывать Государственный бюджет
европейского государства за кулисами и не принимать пакетно (Четверта
Влада (http://4vlada.net). – 2014. – 22.12).
***
«Народний фронт» наполягатиме на тому, щоб 23 грудня Верховна
Рада проголосувала за законопроект щодо посилення впливу секретаря
РНБО. Про це під час засідання погоджувальної ради в парламенті
журналістам сказав перший віце-спікер А. Парубій, передає УНН. Він
підкреслив, що «Народний фронт» наполягатиме розглянути 23 грудня одним
з перших питань законопроект «Про Раду національної безпеки та оборони
України». «Це надасть змогу секретарю РНБО безпосередньо впливати на
керівників силових відомств», – підкреслив він.
Як повідомляв УНН, 16 грудня Президент України П. Порошенко
призначив О. Турчинова секретарем РНБО. За словами Президента, перед
новопризначеним посадовцем стоїть завдання не лише координації дій
силовиків на Донбасі, а й стабілізації внутрішньополітичної ситуації в країні
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.12).
***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко провела зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Кіпр в Україні
В. Чамберленом.
Зустріч відбулася на прохання кіпрської сторони. Також у зустрічі взяла
участь член Комітету з питань податкової та митної політики Т. Острікова.
Зокрема, були обговорені питання стану й перспектив розвитку
двосторонньої співпраці між Україною та Республікою Кіпр і вдосконалення
та розширення існуючої між двома державами договірно-правової бази.
У контексті обраного Україною стратегічного курсу на євроінтеграцію
Г. Гопко наголосила на зацікавленості України в поглибленні, зокрема,
міжпарламентського співробітництва з Республікою Кіпр, яка є членом
Європейського Союзу. Вона також повідомила кіпрському послу, що процес
формування у Верховній Раді України депутатської групи дружби з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Кіпр має завершитися
найближчим часом.
Зі свого боку посол Кіпру повідомив, що в січні 2015 р. парламент Кіпру
розглядатиме питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і
Україною та висловив надію на успішність голосування кіпрських
парламентарів з цього питання.
Сторони також обмінялися думками щодо необхідності вдосконалення
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положень Конвенції між урядом України й урядом Республіки Кіпр про
уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням
стосовно податків на доходи та протоколу до неї, підписаної у 2012 р.
Зокрема, Т. Острікова наголосила на необхідності покращення обміну
інформацією між компетентними органами обох країн з метою отримання
українською стороною достовірної інформації про майно резидентів України,
яке підлягає оподаткуванню згідно з вимогами цієї Конвенції.
Зі свого боку В.Чамберлен зазначив, що однією з найбільш динамічних
галузей не лише економічного, а й культурного спрямування є туризм, що
розвивається пришвидшеними темпами. Протягом поточного року
Посольство Кіпру оформило громадянам України понад 70 тис. віз, виданих в
електронний спосіб. Він також підкреслив, що в рамках ЄС Кіпр активно
виступає за скасування візового режиму з Україною.
Наприкінці зустрічі голова комітету висловила подяку послу Кіпру за
широку підтримку, яку Республіка Кіпр надає в цей нелегкий час Україні на
міжнародній арені, зокрема за підтримку Республікою Кіпр територіальної
цілісності та суверенітету України та невизнання нелегітимного приєднання
території Криму до РФ (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про
розвиток і державну підтримку малого й середнього підприємництва в
Україні.
Законопроектом (реєстр. № 1256) пропонується викласти в новій
редакції Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні» та у зв’язку з його прийняттям внести
деякі зміни до Господарського кодексу, законів України «Про Регламент
Верховної Ради України» та «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», а також визнати такими, що втратили
чинність, закони України «Про Національну програму сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні» та «Про підприємництво».
Заступник голови комітету О. Кужель, доповідаючи законопроект на
засіданні комітету, обумовила необхідність прийняття нової редакції Закону
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні» невідкладністю змін законодавчого регулювання
та покращення ресурсного забезпечення Національної програми сприяння
розвитку малого підприємництва та регіональних і місцевих програм
розвитку малого й середнього підприємництва. За її словами, ці важливі
механізми державної підтримки розвитку підприємництва з року в рік
втрачали свою дієвість і поступово набули формально-декларативного змісту
насамперед через непрозорість і непідзвітність їх розроблення та виконання,
декларативність й однотипність запланованих заходів, недостатність і
залишковість їх бюджетного забезпечення, відсутність механізмів контролю
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поточних та остаточних результатів виконання таких програм.
Члени комітету за результатами розгляду підтримали законопроект,
прийняття якого, на їхню думку, дасть змогу докорінно покращити
законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики у
сфері розвитку малого й середнього підприємництва, створити сприятливі
правові умови для усунення бар’єрів і негативних факторів на шляху
реалізації правових ініціатив тощо (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
рекомендує парламенту погодитися з пропозиціями Президента України
та відхилити закон про внесення змін до Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо
спрощення припинення юридичних осіб».
Як зазначалося під час обговорення, Президентом України у своїх
пропозиціях до законопроекту (реєстр. № 0964) було висловлено ряд
зауважень до окремих положень цього документа, на підставі яких
пропонується його відхилити. Одним із зауважень є те, що прийняття закону
спричинило б створення можливостей для ухилення юридичної особи, яка
припиняється, від погашення заборгованості перед кредиторами, зокрема,
шляхом передачі ліквідного майна до юридичної особи, яка утворюється, на
підставі майна цієї юридичної особи або зміни місцезнаходження юридичної
особи, яка ліквідується.
За підсумками обговорення члени комітету погодилися з пропозиціями
Президента щодо скасування закону (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.12).
***
Комітет з питань податкової і митної політики рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому доопрацьований проект
закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток
підприємств і податку на додану вартість у разі застосування
податкового компромісу.
Члени комітету розглянули законопроекти: про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо застосування податкового компромісу
(реєстр. № 1071), про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток
підприємств і податку на додану вартість у разі застосування податкового
компромісу (реєстр. № 1071-1) та доопрацьований у комітеті про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення
податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств і податку на
додану вартість у разі застосування податкового компромісу.
За рішенням комітету від 12 грудня 2014 р. Верховній Раді України було
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рекомендовано прийняти за основу із скороченим терміном підготовки до
другого читання законопроект реєстр. № 1071-1. Висновок комітету з
проектом відповідної постанови внесено на розгляд Верховної Ради.
Приймаючи до уваги актуальність зазначеного законопроекту й
необхідність запровадження його норм у комітеті на базі законопроектів
реєстр. № 1071-1 розроблено доопрацьований законопроект з урахуванням
положень законопроекту реєстр. № 1071, пропозицій і зауважень народних
депутатів України.
Зазначений законопроект загалом направлений на встановлення діалогу
між державою та платниками податків, звільнення платників податків від
фінансової, кримінальної та адміністративної відповідальності за умови
сплати незадекларованих та/або неузгоджених платежів з податку на додану
вартість і податку на прибуток підприємств, зменшення кількості
адміністративних скарг та адміністративних позовів платників податків на
рішення контролюючих органів, а також забезпечення додаткових
податкових надходжень до бюджету.
Доопрацьованим проектом для реалізації режиму податкового
компромісу платникам податків пропонується надати певні преференції:
сплати лише частки завчасно незадекларованих платежів, відсутності
юридичної відповідальності (фінансової, адміністративної та кримінальної)
за зазначені правопорушення, відсутності перевірки за уточнені та перевірені
податкові періоди в наступних періодах тощо.
До проекту також внесена пропозицію щодо доповнення ст. 284
Кримінального процесуального кодексу України нормою, за якою
кримінальне провадження закривається стосовно особи, яка вчинила дії,
передбачені ст. 212 Кримінального кодексу, у разі досягнення податкового
компромісу відповідно до підрозділу 92 розд. XX «Перехідні положення»
Податкового кодексу України.
За результатами обговорення комітет вирішив відкликати поданий
12 грудня 2014 р. висновок щодо проектів законів про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо застосування податкового компромісу
(реєстр. № 1071) та про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток
підприємств і податку на додану вартість у разі застосування податкового
компромісу (реєстр. № 1071-1) і внести на розгляд Верховній Раді
доопрацьований у комітеті законопроект про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з
податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі
застосування податкового компромісу й рекомендувати прийняти цей
законопроект за основу і в цілому (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики
розглянув проект закону про внесення змін до деяких законів України
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щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України й проект
Положення про Громадську раду з питань свободи слова та
інформаційної політики.
Процес створення суспільного телерадіомовлення, зазначила голова
комітету В. Сюмар, нині слід нарешті перевести в стадію практичного
втілення з тим, аби 2015 р. став роком початку суспільного мовлення.
Обговоривши проект закону про внесення змін до деяких законів України
щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України (реєстр. № 1357),
парламентарі більшістю голосів вирішили рекомендувати Верховній Раді за
результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Цим
рішенням комітет рекомендував також Верховній Раді скоротити наполовину
терміни подання й розгляду зауважень і пропозицій суб’єктів права
законодавчої ініціативи до законопроекту та, з урахуванням цих зауважень і
пропозицій, внести документ на розгляд парламенту в другому читанні.
Також комітет заслухав інформацію голови комітету щодо подальшого
затвердження положення про Громадську раду з питань свободи слова та
інформаційної політики. За результатами обговорення вирішено підготувати
та внести пропозиції щодо цього документа. Народні депутати одностайно
висловилися за остаточне прийняття зазначеного рішення на найближчому
засіданні комітету.
За ініціативи членів комітету на обговорення було винесено також
питання участі парламентарів у засіданнях робочої групи з підготовки змін
законодавства у зв’язку зі створенням державного каналу іномовлення. Як
відомо, це питання також належить до заявлених раніше пріоритетів
Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики.
При цьому зверталася увага й на питання участі членів комітету в
подальшому доопрацюванні перехідного проекту закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної
професійної діяльності журналістів (реєстр. № 0924). Відповідні поправки
суб’єктів законодавчої ініціативи мають бути внесені з цією метою у
визначений законом термін (до 25 грудня 2014 р. включно) (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
У Комітеті з питань фінансової політики і банківської діяльності
відбулося перше засідання робочої групи з питань врегулювання
проблематики реструктуризації валютних кредитів.
Заступник голови комітету Д. Дзензерський повідомив, що проблема
валютних позичальників стоїть на порядку денному давно. Ще Верховна
Рада VII скликання намагалася на законодавчому рівні її врегулювати. Це
питання неодноразово ставало предметом обговорення комітету, який став
єдиною платформою для вироблення компромісного рішення.
Також заступник голови комітету поінформував присутніх про те, що
народний депутат Р. Князевич вніс до Верховної Ради пропозицію відхилити
прийнятий у першому читанні його законопроект «Про реструктуризацію
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кредитних зобов’язань» (реєстр. № 0960), що було однією з основних вимог
«кредитного майдану». За словами Д. Дзензерського, ініціатива Р. Князевича
найближчим часом буде підтримана профільним комітетом і винесена на
голосування в зал засідань парламенту.
Під час зустрічі сторони обмінялися думками й обговорили можливі
варіанти умов проведення реструктуризації валютних кредитів. Зокрема,
Р. Демчак підкреслив, що зазначене питання необхідно розглядати в
комплексі та при виробленні механізмів враховувати інтереси всіх
зацікавлених сторін.
Представники громадськості наполягали на тому, щоб відсоткова ставка
по валютному кредиту й курс долара були не вище тих, що прописані в
кредитному договорі на момент його підписання. Крім того, було
запропоновано норми закону поширювати на всі валютні кредити, при
відчуженні заставного майна переважне право викупу закріпити за
позичальником, обмежити кредитні зобов’язання позичальника вартістю
предмета застави – іпотеки, зменшити процентну ставку для соціально
незахищених верств населення.
Представники банківської сфери висловили готовність іти на компроміс
у вирішенні проблеми, але вважають, що закон повинен поширюватися не на
всі категорії позичальників і не на всі кредити.
Д. Дзензерський зазначив, що питання соціальних кредитів має
вирішуватися на рівні держави. «Не можна вішати всю соціальну
відповідальність виключно на банки або на позичальників. Це наша спільна
проблема і фінансова відповідальність повинна бути розділена між усіма
учасниками процесу: і банками, і позичальниками, і державою», – підкреслив
заступник голови комітету.
За результатами засідання була досягнута домовленість, на підставі
пропозицій всіх сторін, виробити єдиний узгоджений варіант законопроекту
про реструктуризацію кредитних зобов’язань в іноземній валюті, який
комітет розгляне на одному з найближчих засідань (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
Кабінет Міністрів України вніс у Верховну Раду проект закону про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних
капітальних вкладень, передає УНН. Відповідний законопроект № 1537
зареєстрований у парламенті 22 грудня.
Як зазначається, представлятиме проект закону у Верховній Раді міністр
економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичус.
«Проект закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України (щодо державних капітальних вкладень)” розроблено на виконання
Матриці стратегічних та інституційних реформ, узгоджених із Світовим
банком для надання Україні чергового траншу фінансової допомоги (другої
позики на політику розвитку, 500 млн дол. США) та на виконання ч. 8 п. 2
доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2014 р. № 17413/0/1-14 до
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проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, схваленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. № 385», –
ідеться в пояснювальній записці.
Зазначається, що внесення змін до Бюджетного кодексу викликане
необхідністю вдосконалення системи управління державними інвестиціями,
її інтегрування в процес бюджетного планування, законодавчого визначення
основних підходів до прозорого формування та розподілу державних
капітальних вкладень, при якому забезпечуватиметься фінансування проектів
протягом усього терміну їх реалізації. Проект закону розроблено з метою
гармонізації системи управління державними інвестиціями з бюджетним
процесом. Також зазначається, що реалізація проекту закону забезпечить
спрямування державних капітальних вкладень на державні інвестиційні
проекти, за умови, що їх відібрано на конкурсних засадах. «З метою
забезпечення поступального переходу до такого порядку здійснення
капітальних вкладень пропонується встановити, що нові вимоги є
обов’язковими для проектів, які планується фінансувати, починаючи з
2016 р.», – ідеться в пояснювальній записці.
Автори законопроекту зазначають, що реалізація проекту закону не
призведе до зміни бюджетних показників у поточному бюджетному періоді.
«Реалізація проекту закону забезпечить створення єдиної системи
проведення оцінки, відбору і моніторингу державних інвестиційних проектів,
які розробляються і реалізуються за рахунок державних капітальних
вкладень, та інтегрування такої системи до процесу бюджетного
планування», – ідеться в пояснювальній записці (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.12).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України провів телефонну розмову в «нормандському
форматі».
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель, президентом Франції Ф. Олландом і
президентом Росії В. Путіним.
Співрозмовники погодилися з необхідністю виконувати всі пункти
мінських домовленостей, серед яких питання припинення вогню, виходу на
лінію розмежування, яка закріплена в Меморандумі від 19 вересня,
відведення військ і важкого озброєння, а також якнайшвидшого звільнення
всіх заручників. Президент України наголосив на необхідності звільнення
ув’язненої Н. Савченко.
Керівники держав домовилися про наступні зустрічі тристоронньої
контактної групи в Мінську в середу й п’ятницю цього тижня.
П. Порошенко, А. Меркель, Ф. Олланд і В. Путін домовилися
продовжити телефонні консультації за декілька днів (Офіційне інтернет20

представництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
22.12).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Європейської комісії Ж.-К. Юнкером, під час якої глава
Єврокомісії наголосив на готовності надати економічну підтримку
Україні через виділення третього пакета макрофінансової допомоги на
початку наступного року. Про це УНН повідомили в прес-службі глави
держави.
Президент України подякував Євросоюзу за підтримку та ефективність
діалогу з ЄС. П. Порошенко привітав висновки Ради ЄС від 18–19 грудня,
спрямовані на подальшу підтримку України.
Співрозмовники обговорили економічну і фінансову взаємодію між
Україною, ЄС та міжнародними фінансовими організаціями.
Ж.-К. Юнкер наголосив на готовності надати економічну підтримку
Україні через виділення третього пакета макрофінансової допомоги на
початку наступного року.
Голова Єврокомісії заявив, що планує скористатися запрошенням
П. Порошенка і відвідати Україну з візитом на початку 2015 р. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.12).
***
Президент своїм Указом затвердив склад Національної ради реформ.
Указом «Питання Національної ради реформ» від 22 грудня визначено,
що склад Нацради реформ формується із членів, які беруть участь в її роботі
з усіх питань, і членів, які запрошуються для розгляду окремих питань.
Вісімнадцять членів у Нацраді реформ братимуть участь в обговоренні
всіх питань. Серед них: Президент, Голова Верховної Ради (за згодою) та
Прем’єр-міністр, глава Нацбанку, міністри економічного розвитку та
торгівлі, фінансів, юстиції, керівники ряду комітетів Верховної Ради, глава
Адміністрації Президента Б. Ложкін і його заступники О. Філатов та секретар
Національної ради реформ Д. Шимків. Крім того, серед 36 членів Нацради
реформ, які залучатимуться для розгляду окремих питань, – керівники
міністерств
і
парламентських
комітетів
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
22.12).
***
Президент П. Порошенко зустрівся з президентом Казахстану
Н. Назарбаєвим, який відвідав 22 грудня Україну з робочим візитом.
Президент України подякував президенту Казахстану за його чітку
позицію щодо незалежності й територіальної цілісності України. «Я дуже
вдячний за тверду і послідовну позицію на підтримку незалежності та
територіальної цілісності України», – наголосив Президент України.
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У свою чергу президент Казахстану привітав Україну з успішно
проведеними демократичними виборами і висловив готовність усіляко
сприяти відновленню економічної співпраці між нашими країнами та
пришвидшенню мирного процесу на Донбасі. «Проведення успішних виборів
і формування нового уряду – це Ваш успіх, пане Президенте, і я Вас вітаю з
цією перемогою», – наголосив він. Н. Назарбаєв підкреслив важливість
дотримання мінського формату і висловив готовність долучитися до процесу
мирного врегулювання (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 22.12).
***
Президенти України та Казахстану за підсумками переговорів у
Києві висловилися за активізацію відносин двох країн.
Президент
України
назвав
переговори
конструктивними
й
продуктивними. «Ми вважаємо неприпустимим, коли обсяг нашого
товарообороту впав на більше ніж 30 %. Ми домовились, що найближчим
часом буде відновлена робота міжурядової комісії з економічної співпраці», –
повідомив П. Порошенко.
Президент Казахстану зі свого боку зазначив: «Ми відновимо наші
дружні політичні та економічні стосунки. Україна для нас є близьким другом
і партнером у політиці та економіці».
За підсумками переговорів президентів за участі представників урядів
двох країн досягнуто принципових домовленостей щодо активізації
співробітництва в енергетичній, машинобудівній, авіабудівній, космічній
галузях і поглиблення кооперації у військово-технічній сфері. «Досвід та
потенціал українського військово-промислового комплексу буде задіяний для
посилення обороноздатності Казахстану», – сказав Президент. Президент
Казахстану висловив зацікавленість в українському досвіді створення
бронетехніки.
Також обговорювалися питання співпраці в космічній сфері, зокрема
об’єднання можливостей виробництв українських КБ «Південне»,
«Південмашу» та «Хартрону» з можливостями казахської сторони,
включаючи космодром «Байконур».
Президент Назарбаєв назвав найбільш перспективною галуззю
співпрацю машинобудування, зокрема енергетичне – використання продукції
підприємств «Турбоатом», «Запоріжтрансформатор», «Зоря-Машпроект» для
будівництва енергетичних об’єктів на території Казахстану. У Казахстані
великим попитом користується сільськогосподарська техніка й продукція
АПК України.
Також досягнуто домовленості про постачання в Україну вугілля з
Карагандинського та Екібастузького вугільних басейнів.
Президент Н. Назарбаєв запросив Президента України та українську
делегацію відвідати Міжнародну спеціалізовану виставку «Астана ЕКСПО2017», проведення якої планується на 2017 р. Він також запропонував
започаткувати форум бізнесменів двох країн (Офіційне інтернет22

представництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
22.12).
***
Україна й Білорусь мають широкий спектр питань розвитку
співробітництва, зазначив Президент П. Порошенко під час зустрічі з
президентом Республіки Білорусь О. Лукашенком у Києві.
«У нас є дуже широкий порядок денний – і у питаннях економічного
співробітництва, і у координації дій в міжнародних організаціях, і в питаннях
фінансового співробітництва є достатньо серйозні виклики, на які ми маємо
готувати скоординовані відповіді, і у безпековій сфері», – сказав глава
держави на початку зустрічі, зазначивши, що нині сторони матимуть змогу
обговорити всі можливості розвитку потенціалу двосторонньої співпраці.
«Дякую вам за те, що під час цього процесу ми отримали унікальну
можливість діалогу тристоронньої контактної групи для вирішення
нагальних питань. Я також окремо дякую Білорусі за чітку позицію щодо
суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Для нас
ваша жорстка позиція, яку ви висловлювали постійно, включаючи позицію
щодо так званих виборів у листопаді, надзвичайно важлива», – наголосив
український Президент, говорячи про роль Республіки Білорусь у мирних
переговорах.
Він підкреслив, що світова дипломатія не лише визнала мінський формат
переговорів, Мінський меморандум і Мінський протокол. «Весь світ сьогодні
говорить про те, що вони сьогодні є основою Мирного плану Президента
Порошенка і основою мирного процесу в Україні. Вони визнані ООН,
Європейським Союзом, країнами G-20. Фактично, вони сьогодні є
безальтернативною моделлю деескалації ситуації на частині території
Донецької і Луганської областей», – наголосив П. Порошенко.
Глава держави також висловив сподівання, що мінські зустрічі та їхню
інтенсивність вдасться відновити.
Президент Білорусі зі свого боку відзначив зростання товарообігу з
Україною, незважаючи на складну ситуацію на Донбасі. «Товарообіг між
Україною та Білоруссю не впав, а навіть зріс. І, що важливо, у нас сьогодні
100-відсотково оплачені всі наші контракти, – зазначив О. Лукашенко. – З
жодною країною такого в нас немає».
Він також підкреслив, що Білорусь завжди була на стороні миру в
Україні та готова й надалі сприяти проведенню мирних переговорів, у яких
Мінськ виступатиме нейтральним майданчиком. «Я щиро хочу, щоб в
Україні був мир і все було добре», – сказав О. Лукашенко (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 21.12).
***
Україна може сприяти розвитку відносин Білорусі з країнами ЄС у
рамках Східного партнерства, заявив Президент П. Порошенко. «Ми
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зацікавлені у підтримці Білорусі, якщо вона вважатиме це можливим, у
розвитку відносин в рамках Східного партнерства», – сказав глава
Української держави під час переговорів делегацій двох країн у розширеному
складі.
Як наголосив Президент П. Порошенко, ідеться про механізми
взаємовигідного використання технологій, законодавства, фінансових
ресурсів на різних рівнях партнерства. «Починаючи від інтегрованого
управління, завершуючи енергоефективністю. Ми, зі свого боку, досягли
достатніх успіхів у цій сфері», – сказав П. Порошенко.
Делегації двох країн обговорили ряд питань співробітництва України та
Білорусі, зокрема щодо співпраці в паливно-енергетичній сфері та сфері
безпеки, міжрегіонального співробітництва, у галузі машинобудування.
«Сьогодні ми не допускаємо падіння товарообігу з Білоруссю і навіть
забезпечили його зростання. Хочу зі свого боку задекларувати, що Україна
щиро зацікавлена у тому, щоб торгові, економічні, політичні, безпекові
відносини розвивалися з максимальною інтенсивністю», – підкреслив
Президент П. Порошенко.
Зі свого боку О. Лукашенко наголосив, що Білорусь буде надійним
чесним партнером України як у політичних, так і в економічних питаннях.
«Ми абсолютно прозорі. Ви на нас цілком можете розраховувати», – сказав
він.
Під час переговорів сторони досягли також домовленості щодо
інформаційної співпраці. Ідеться про мовлення одного з українських
телеканалів на території Білорусі задля об’єктивного висвітлення подій в
Україні (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 21.12).
***
Президент України провів телефонну розмову з віце-президентом
США.
П. Порошенко підкреслив важливість підписання президентом
Сполучених Штатів Америки Б. Обамою прийнятого Конгресом Акта на
підтримку свободи України та привітав солідарну з Україною позицію США
щодо запроваджених додаткових санкцій у зв’язку з анексією Криму.
Співрозмовники також обговорили координацію дій для надання Україні
пакета фінансової допомоги з боку США, ЄС і міжнародних фінансових
організацій, яка дасть змогу створити надійну основу для швидких й
ефективних кроків з упровадження реформ.
Президент П. Порошенко і віце-президент Д. Байден домовилися
продовжити координацію дій щодо реалізації Мирного плану врегулювання
ситуації на Донбасі та фінансово-економічної взаємодії (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
21.12).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
П. Порошенко й А. Меркель обговорили процес мирного врегулювання
на Донбасі. Співрозмовники погодилися, що відеоконференція тристоронньої
контактної групи, яка відбулася цими днями, є позитивним зрушенням на
шляху виконання мінських домовленостей. Проте ключовим у цьому випадку
є проведення зустрічі цієї контактної групи для того, щоб вийти на лінію
розмежування, зафіксувати дорожню карту відведення військ і звільнити
заручників. П. Порошенко висловив сподівання, що всі сторони мирного
врегулювання докладуть зусиль для того, щоб зустріч тристоронньої
контактної групи відбулася найближчим часом.
Також Президент України та канцлер Німеччини обговорили економічну
та фінансову взаємодію. П. Порошенко повідомив, що в Україні підготовлено
план реформ, закон про Державний бюджет на 2015 рік має бути
проголосований у парламенті до кінця року. Президент наголосив, що
позиція Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та інших
інституцій, що надають макрофінансову допомогу, має бути послідовна та
відповідальна, адже українська влада демонструє повну взаємодію і
внутрішню консолідацію.
Співрозмовники погодилися продовжити докладати зусилля задля
економічної стабілізації ситуації в Україні. Також П. Порошенко й
А. Меркель домовилися про продовження багатостороннього діалогу для
мирного врегулювання ситуації на Донбасі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
20.12).
***
Президент України провів зустріч з міністром закордонних справ
Німеччини Ф.-В. Штайнмайєром.
На початку зустрічі Президент України представив міністру
закордонних справ Німеччини новопризначеного Надзвичайного і
Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина
А. Мельника.
П. Порошенко наголосив, що режим припинення вогню має неухильно
дотримуватися всіма сторонами. Також глава держави сподівається, що
тристороння контактна група зможе провести свою зустріч у Мінську після
того, як відбудеться відеоконференція її учасників.
Глава держави зазначив, що покладає надії на реальні зрушення в
процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі відповідно до чітких
домовленостей про вихід на лінію розмежування сторін, обмін полонених і
забезпечення доставки гуманітарних вантажів, яких потребує населення
окупованих територій.
Міністр закордонних справ Німеччини наголосив: «Дуже важливо, щоб
усі сторони мінських домовленостей дотримувалися взятих на себе
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зобов’язань і відчували свій обов’язок їх виконувати».
Сторони обговорили поточну ситуацію на окупованій частині Донецької
та Луганської областей і висловили спільну позицію щодо необхідності
доставки до цих регіонів гуманітарної допомоги. Президент України
повідомив про підготовку чергового гуманітарного вантажу для мешканців
Донбасу.
Глава Української держави також повідомив, що уряд розпочав роботу
над підготовкою необхідної документації для отримання 500 млн євро в
кредитних гарантіях від німецького уряду, як було домовлено між
П. Порошенком й А. Меркель під час візиту федерального канцлера ФРН до
України в серпні цього року.
Також П. Порошенко звернув увагу співрозмовника на необхідність
спільних зусиль партнерів Української держави та міжнародних фінансових
організацій задля перегляду й збільшення обсягів міжнародної економічної
допомоги Україні (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Канади С. Харпером, під час якої, зокрема, подякував
за канадську гостинність під час його відвідин Оттави 17 вересня.
С. Харпер зазначив, що візит П. Порошенка до Канади був дуже успішний і
мав позитивний резонанс у канадському суспільстві.
Глава Української держави також висловив особливу подяку за тверду
підтримку України, яку Канада демонструє на міжнародних майданчиках,
зокрема під час саміту G 20 в австралійському Брісбені.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент висловив
особливу подяку Канаді за рішення виділити Україні військово-технічну
допомогу на суму 11 млн дол. США, яка включає комплекти одягу і взуття,
зимове обмундирування, обладнання з розміновування, засоби зв’язку,
прилади нічного бачення та інше оптичне спорядження, медичне обладнання,
у т. ч. польовий мобільний госпіталь і медикаменти. Перша партія цієї
допомоги вже надійшла, очікується наступна.
Також П. Порошенко та С. Харпер обговорили можливості збільшення
економічної допомоги Україні через механізм міжнародних фінансових
організацій. Співрозмовники позитивно оцінили відновлення переговорів на
експертному рівні щодо зони вільної торгівлі між Україною та Канадою й
погодилися, що вона має бути запроваджена до кінця 2015 р. (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 19.12).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду К. Лагард.
Співрозмовники обговорили економічну ситуацію в Україні, а також
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стан виконання сторонами зобов’язань у рамках програми МВФ Stand-By.
К. Лагард висловила підтримку Україні та позитивно оцінила
формування парламентської коаліції й нового уряду. Це сприятиме
належному втіленню реформ і стабілізації фінансово-економічної ситуації в
Україні.
П. Порошенко запевнив К. Лагард у послідовності України у виконанні
зобов’язань перед МВФ. Президент закликав МВФ розглянути збільшення
фінансової допомоги Україні.
Співрозмовники погодили подальший графік взаємодії на найближчий
період (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 20.12).
***
Президент України П. Порошенко призначив трьох членів конкурсної
комісії Національного антикорупційного бюро. Ними стали визнані
правозахисники Р. Чубаров, Є. Захаров та історик Я. Грицак. Комісія
проводитиме конкурс на посаду директора бюро. Ще по три члени комісії
мають призначити Верховна Рада й Кабінет Міністрів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
20.12).
***
Президент П. Порошенко зазначає, що сьогодні професія дипломата
є знаковою для України. Перед дипломатами завжди було завдання захищати
інтереси України, і зараз ця робота є вкрай важливою, наголосив Президент,
виступаючи в Дипломатичній академії з нагоди Дня української дипломатії.
«Пишаюся тим, як українські дипломати боронять державу, як вони
виконують свої професійні обов’язки, як сьогодні ми захищаємо кожен
клаптик землі, як мобілізуємо світ на підтримку України. Україна ніколи не
мала такого рівня підтримки в світі! Це – ваша робота. Я вам дякую за це», –
сказав Президент.
Глава держави зазначив, що доказом ефективної роботи дипломатів, як і
дій всього українського народу, є ставлення міжнародної спільноти до подій
в Україні як до питання глобальної безпеки. «Кожна країна, яка підтримує
Україну, сьогодні боронить глобальну безпеку і своє майбутнє», – заявив
Президент.
Основним завданням української дипломатії на сьогодні глава держави
назвав забезпечення єдності всього світу в «українському питанні» та
солідарності з Україною. За словами Президента, його останні візити в
Канаду, США, Австралію та Польщу засвідчили підтримку України.
Президент повідомив, що за півроку відбулося понад 110 міжнародних
зустрічей і майже 200 телефонних розмов на найвищому рівні, зокрема
плануються розмови з президентом Європейської комісії Ж.-К. Юнкером і
відео-конференція в нормандському форматі.
Президент зазначив, що перед Україною стоять два виклики:
27

безпековий, необхідність забезпечення сталого миру в Україні, та
економічний, що передбачає залучення найкращого світового досвіду
реформ, для чого необхідна робота українських дипломатів.
Відзначаючи важливість імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, глава держави наголосив: «Україні
наданий рік для того, щоб ми якісно підготувалися і використали всі
можливості, які відкриває перед нами поглиблена та всеохоплююча зона
вільної торгівлі». Дипломати мають допомогти виходу українських
виробників на європейський рівень. Глава держави також наголосив на
неприпустимості затягування процесу введення безвізового режиму для
українців.
Президент поінформував, що завершується підготовка законопроекту
про дипломатичну службу, який дасть змогу її реформувати (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 22.12).
***
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистих зборах,
присвячених Дню міліції (відзначався 20 грудня). Глава держави відзначив
велику роль працівників органів внутрішніх справ у відстоюванні
незалежності країни та поставив перед правоохоронцями завдання зберегти
та примножити довіру людей.
«Україна і народ покладаються на українську міліцію, щоб вона
захистила людину, громадянина, це є перший пріоритет, захистила закон та
державу», – сказав Президент. За словами глави держави, поки головні сили
кинуто на протидію зовнішній агресії, колеги відряджених до зони АТО
правоохоронців несуть подвійне навантаження з протидії внутрішньому
криміналітету, який намагається підняти голову. «Бандити і разом з ними
корупціонери не проти відкрити другий фронт проти Україні, вже зсередини.
І тримати оборону тут не менш важливо, ніж на зовнішніх кордонах», –
зазначив Президент.
Глава держави повідомив, що він ініціював масштабну реформу
правоохоронних органів з урахуванням найкращого світового досвіду. «Я
підтримую необхідність реформування радянської міліції на поліцію. Це той
рубікон, який вже нам треба нарешті перейти, так само, як його перейшла
країна під час революції гідності, продемонструвавши, що повернення в
минуле вже не буде. Народ дав нам чіткий мандат на реформування країни»,
– сказав глава держави.
Говорячи про необхідність повернення довіри громадян до міліції,
Президент навів приклад Грузії та привітав присутню на зборах Е. Згуладзе,
яку призначено першим заступником міністра внутрішніх справ.
Ключовим завданням правоохоронних органів Президент назвав
протидію корупції. «Ви, співробітники органів внутрішніх справ, маєте
зробити вагомий внесок у подолання цієї страшної загрози національній
безпеці. Але зробити це неможливо без очищення власних рядів. Тут багато
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роботи, і ми маємо продемонструвати, що ситуація кардинально змінюється»,
– сказав Президент.
П. Порошенко відзначив, що ще ніколи за 24 роки незалежності в День
міліції не вшановували хвилиною мовчання загиблих працівників органів
внутрішніх справ, які віддали своє життя за незалежність України. За 11
місяців цього року при виконанні завдань з охорони правопорядку загинув 81
працівник органів внутрішніх справ, поранено 1165. «Висловлюю вдячність
за вашу службу. Вірю у ваш професіоналізм, відданість і силу як запоруку
міцності незалежної України», – сказав глава держави.
Президент вручив державні нагороди працівникам органів внутрішніх
справ і ключі від нових квартир (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
Президент П. Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект
закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
відмови України від здійснення політики позаблоковості». Глава держави
визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду
Верховною Радою.
Метою проекту закону є створення додаткового механізму забезпечення
суверенітету, захисту територіальної цілісності та незалежності України.
«Позаблоковий статус України, який був закріплений у Законі України “Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики”, виявився неефективним у
контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Тривале
перебування України у “сірій” буферній зоні між потужними системами
колективної оборони є додатковим викликом для України», – наголошується
у пояснювальній записці до проекту закону.
Подання здійснено відповідно до ст. 93 Конституції України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 18.12).
***
23 грудня уряд представить у парламенті проект Державного
бюджету та близько 40 проектів податкового, бюджетного та
соціального законодавства. «Для того щоб в 2016 р. українська економіка
почала рости, 2015 р. повинен стати роком як стабілізації, так і чітких, і
жорстких правил роботи з державними коштами, податками і соціальними
виплатами», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
уряду в понеділок, 22 грудня.
Державний бюджет на 2015 рік – це, за його словами, «об’єктивно,
надскладний бюджет». «Звертаюся до членів парламенту усвідомити свою
відповідальність перед українським народом і перед Українською державою.
Те, що ми знаходимось в дуже складній фінансовій ситуації, ні для кого не
таємниця», – підкреслив глава уряду.
Він наголосив, що пакет податкового, бюджетного та соціального
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законодавства, який уряд вносить до парламенту, дасть можливість Україні
отримати фінансову допомогу від західних партнерів. «Цей пакет дасть
можливість, – підкреслюю: можливість, а не гарантію, – що наші іноземні
партнери на 2015 р. додатково виділять кошти для фінансової стабілізації
країни», – сказав А. Яценюк.
При цьому, нагадав він, цьогоріч Україна отримала 9 млрд дол. США, у
той час як за кредитами й заборгованістю попереднього уряду Кабінет
Міністрів виплатив 14 млрд дол.: «За час режиму Януковича додатково взяли
кредитів вдвічі більше за три роки, ніж за всю історію української
незалежності. Загалом близько 40 млрд дол. США було отримано кредитів, за
якими ми зараз платимо проценти, і повинні думати, як їх погашати і
отримувати фінансову допомогу не на фінансування дефіциту бюджету, а на
закриття старих мільярдних боргів».
«Тож це справа кожної політичної сили – приймати для себе політичне
рішення, чи підтримати країну в цей складний період, чи підтримати
радикальні заходи. Вони, як на мене, недостатні, але не у всіх вистачає
політичної волі до того, щоб провести такі ж жорсткі реформи, як
проводились в Польщі, Латвії, Литві, інших країнах, які потім стали
країнами-членами Європейського Союзу і сьогодні демонструють ріст, –
наголосив А. Яценюк. – Сподіваюся, що в процесі роботи з членами
парламенту ми все-таки дійдемо до їхнього розуміння політичної
відповідальності за майбутнє, а не за сьогодення. Тому що зараз мова йде про
майбутнє країни, яка має стати членом Європейського Союзу і повинна
пройти складний етап становлення, щоб 2016 р. став роком зростання».
А. Яценюк повідомив, що на засіданні Верховної Ради України
23 грудня міністр фінансів України Н. Яресько представить проект закону
про Державний бюджет на 2015 рік, а профільні міністри представлятимуть
відповідні галузеві акти законодавства.
За його словами, уряд направляє до парламенту для розгляду та
ухвалення близько 40 проектів законів: «Переконаний, що іншого шляху, ніж
шлях економічних і політичних реформ, в країни немає. Ми сповідуємо цей
шлях. Ми знаємо, що робити, і ми будемо це робити. Це є єдино правильний
рецепт для країни.
Для цього так само обирали новий парламент і нову коаліцію. Це спільна
політична відповідальність парламенту, коаліції і уряду, який сформований
на коаліційній основі і в якому представлена кожна політична сила, яка є
членом коаліції» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.12).
***
Ціль уряду – податкова справедливість: «Той, хто більше заробляє,
повинен більше платити. Той, хто менше заробляє і потребує соціальної
допомоги, отримує адресну соціальну допомогу», – наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в понеділок, 22 грудня.
Для цього Кабінет Міністрів пропонує запровадити нові підходи в
оподаткуванні великого бізнесу: «В першу чергу – підвищення ставки
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податку на ренту, а саме руда, нафта, газ і конденсат».
Ще один крок, за його словами, це – денонсація угоди між Україною і
Кіпром, «через яку близько 6 млрд грн щорічно виходило неоподатковано».
При цьому, наголосив А. Яценюк, скасування цієї угоди, на жаль, не
передбачає одночасне припинення режиму спеціального оподаткування,
«тому що Кіпр повинен також її денонсувати»: «Тому Міністерство
закордонних справ після голосування у парламенті отримає право
невідкладно розпочати переговори з Кіпром».
Кабінет Міністрів також вважає за необхідне встановити трансфертне
ціноутворення для великого бізнесу: «А саме неможливість ховати прибутки
в офшорних зонах і продавати товари за ціною, яка нижча за ринкову, в тому
числі встановлену на міжнародних біржах» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.12).
***
У пакеті податкового, бюджетного та соціального законодавства,
який уряд внесе до парламенту, Кабінет Міністрів на нинішньому етапі
не пропонує підвищення пенсійного віку, перегляду підходів у нарахуванні
пенсій для спеціальних категорій і працюючих пенсіонерів, а також
стипендій. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні уряду в понеділок, 22 грудня.
Він повідомив, що уряд вносить до Верховної Ради України пакет
реформ, «який повинен бути проголосований парламентською коаліцією».
«Протягом останніх двох тижнів ми активно працювали з усіма
представниками парламентської коаліції щодо напрацювання низки
податкових, бюджетних законів, соціальних законів, які необхідно ухвалити
в стінах парламенту. Частина пропозицій врахована. Частина пропозицій
буде розглядатися вже в самому парламенті, і під час роботи щодо розгляду
цих законопроектів ми будемо адекватно реагувати і приймати чи відхиляти
ті чи інші пропозиції», – наголосив глава уряду.
А. Яценюк наголосив на необхідності «розвіяти певні міфи, які доволі
тривалий час обговорюються в українському суспільстві».
Прем’єр-міністр повідомив, що на нинішньому етапі уряд не пропонує
підвищення пенсійного віку, а також не пропонує й перегляду підходів у
нарахуванні пенсій для спеціальних категорій пенсіонерів: «Щодо
оподаткування або заборони отримання пенсій для працюючих пенсіонерів –
чинна система для працюючих пенсіонерів також залишається».
Стосовно стипендій для студентів українських ВНЗ він сказав:
«Стипендії зберігаються».
«Чому я кажу “на даному етапі”? Тому що я сподіваюся, що пакет
реформ, який буде ухвалений парламентом, дасть можливість Україні
отримати додаткові доходи до Державного бюджету і покривати неймовірні
соціальні видатки на плечах українського бюджету, які сьогодні є», –
наголосив А. Яценюк (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.12).
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***
У пакеті податкового, бюджетного та соціального законодавства,
який уряд внесе до Верховної Ради України, передбачені кроки до
легалізації заробітної плати йі зменшення податкового навантаження
на заробітну плату. Про це на засіданні уряду в понеділок, 22 грудня,
повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
За його словами, нині тривають дискусії із членами парламенту щодо
термінів цих кроків: «Ми пропонуємо це зробити протягом трьох років. У
2015 р. ставка єдиного соціального внеску – 25 %, у 2016 р. – 20 %, у 2017 р.
– 15 %. Ми б хотіли зразу поставити 15 %, тільки є невелика проблема – тоді
пенсії нічим буде платити.
Ми сподіваємось, що бізнес виходить з тіні, ми зменшуємо ставки
податків. І ми отримуємо, відповідно, більше доходів, тому що зарплати в
конвертах не виплачуються.
Чим більше буде легалізовано заробітних плат, тим менше держава буде
оподатковувати такі заробітні платні».
Глава уряду також повідомив, що Кабінет Міністрів пропонує скоротити
кількість податків з 22 до 9 (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
22.12).
***
У понеділок, 22 грудня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся
з президентом Республіки Казахстан Н. Назарбаєвим, який перебував в
Україні з робочим візитом.
Глава уряду України відзначив важливість візиту президента Казахстану
до України для подальшого розвитку відносин між двома державами.
Він наголосив на двох головних напрямах співпраці України та
Казахстану – торгівлі та енергетиці: «Це те, де ми можемо і маємо досягати
успіху. Переконаний, що наша двостороння співпраця має тільки
покращитися, адже поки що цифри не найкращі. Але якщо ми з вами
приймемо правильні й чіткі рішення, як збільшити обсяги двосторонньої
торгівлі, – це буде лише на користь і Казахстану, і Україні».
Глава уряду також нагадав, що Казахстан, як і Україна, є підписантом
Будапештського меморандуму: «Упевнений, що ми пройдемо всі ці
випробування. Україна пройде випробування, пов’язані з посяганням на
територіальну цілісність. Упевнений, що той досвід Будапештського
меморандуму, який був в України, ніколи не буде в Казахстану. Ви зробили
такий же крок, як і ми. Ви сильна, велика незалежна країна. І те, що ми
підтримуємо одне одного в нашій територіальній цілісності й незалежності, –
це дуже важливо для наших двох країн» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.12).
***
У понеділок, 22 грудня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч із віце-президентом Європейського інвестиційного банку
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Л. Баранья.
Під часі зустрічі глава уряду України та Л. Баранья підписали фінансові
угоди «Основний кредит для малого та середнього підприємництва та
установ з середньою капіталізацією – Україна» та «Надзвичайна кредитна
програма для відновлення України».
А. Яценюк підкреслив, що підписання цих угод є для України «сигналом
про підтримку української економіки з боку Європейського Союзу, адже
Європейський інвестиційний банк є фінансовою інституцією ЄС».
Прем’єр-міністр України зазначив, що підписані кредитні угоди
спрямовані «на розвиток економіки, а не на повернення старих боргів, які
набрали попередні уряди»: «Колишній уряд разом із колишнім президентом
збільшили зовнішній борг України вдвічі за чотири роки, тобто практично
взяли майже 40 млрд дол. США, і ми зараз думаємо, як їх повертати і
обслуговувати».
Протягом поточного року, за словами А. Яценюка, уряду України
вдалося втримати суму зовнішньої заборгованості української держави перед
іноземними кредиторами на рівні 72 млрд дол.: «Ми ні на один долар не
підвищили зовнішні борги. Можливо, до кінця року картина дещо зміниться,
але поки що ми тримаємо баланс усіма можливими силами і засобами, які є у
нас у руках».
Він повідомив, що за угодою «Основний кредит для малого та
середнього підприємництва та установ з середньою капіталізацією –
Україна» Україна отримала 400 млн євро, «які можна відправити через
українські банки на кредитування малого та середнього бізнесу». Термін
кредиту – 10 років. «Європейський інвестиційний банк надав для України
найбільш преференційні умови. Процентна ставка за сьогоднішнім
єврибором – усього лише 1,5 % річних. Такої тривалості ресурсу за такою
низькою ціною ніхто з приватних інвесторів України ні за яких обставин не
дав би», – сказав глава уряду України.
Другий блок кредитної співпраці, угода «Надзвичайна кредитна
програма для відновлення України», – це, за його словами, нарешті не просто
слова, а конкретні дії Європейського інвестиційного банку щодо відновлення
інфраструктури, територій Донецької та Луганської області, які перебувають
під контролем української держави. Крім того угода спрямована на
будівництво інфраструктурних проектів у сусідніх регіонах: Запоріжжі,
Дніпропетровську, Харкові, а також «допомогу тимчасово переміщеним
особам з метою їх повернення на території, де вони раніше проживали».
Загальний обсяг такого кредиту – 200 млн євро терміном на 20 років.
А. Яценюк повідомив, що отримувачами таких кредитів будуть
комунальні та муніципальні підприємства на відповідних територіях: «Це
також частина нашої програми децентралізації, де уряд залучає кошти в
центральний бюджет, щоб муніципалітети могли отримати довготривалі
20-річні кредитні ресурси».
Глава уряду звернувся до голів міст та обласних й іншого рівня рад на
відповідних територіях: «Якщо ви хочете отримати ці кошти, ви повинні
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мати проекти, і ви повинні їх прозоро і некорупційно використовувати».
«Разом із нашими європейськими партнерами ми повинні встановити
механізм моніторингу за використанням цих коштів і ефективністю
використання кожного євродолара, який отримаємо, – додав він. – Що
стосується загального пакета макрофінансової допомоги, який, як правило,
направляється на погашення зовнішніх боргів України, як це було в
поточному році, – він дав нам можливість при отриманих 9 млрд дол. США
від наших іноземних кредиторів погасити 14 млрд дол.».
А. Яценюк висловив сподівання, що програма підтримки України з боку
західних партнерів буде продовжуватись: «Весь план реформ, який був
оприлюднений в Брюсселі, був прийнятий нашими партнерами.
Усвідомлюємо, що зараз основне питання у наших західних партнерів – це
прийняття їхніх внутрішніх рішень щодо можливих обсягів фінансової
допомоги. Тому рішення в першу чергу зараз знаходиться в Брюсселі,
Вашингтоні й Берліні» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
22.12).
***
У п’ятницю, 19 грудня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся
з міністром закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмайєром. Глава
уряду обговорив з німецьким представником питання поточної фінансовоекономічної ситуації в Україні та перспективи надання підтримки
Європейським Союзом для реалізації запланованих урядом реформ.
У контексті розгляду ситуації в Донецькій і Луганській областях
А. Яценюк і Ф.-В. Штайнмайєр наголосили на важливості виконання всіх
положень мінських домовленостей для досягнення стабілізації ситуації в
регіоні (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів зустріч з міністром
зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини П. Сіярто під час
перебування останнього з візитом у Києві.
Глава уряду відзначив важливість єдності, яку демонструють усі країничлени Європейського Союзу в протидії агресивній політиці Російської
Федерації. Лише спільними зусиллями нам вдасться подолати цей виклик,
який стосується не лише України, але й всієї Європи, наголосив А. Яценюк
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –19.12).
***
У п’ятницю, 19 грудня в Кабінеті Міністрів відбулася нарада під
головуванням Прем’єр-міністра України А. Яценюка, на якій у тому числі
розглядалося питання доставки гуманітарних вантажів для населення
тимчасово непідконтрольних територій у Донецькій і Луганській
областях.
За результатами наради глава уряду доручив віце-прем’єр-міністру,
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міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Г. Зубку
підготувати черговий гуманітарний вантаж з метою доставки продуктів і
предметів першої необхідності для найбільш незахищених мешканців
територій, які тимчасово перебувають під контролем підтримуваних Росією
терористів.
А. Яценюк також доручив міністру внутрішніх справ України
А. Авакову з метою недопущення протиправних дій забезпечити супровід і
безпеку цього гуманітарного вантажу та гуманітарних вантажів від
благодійних організацій України для мешканців тимчасово непідконтрольних
територій (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.12).
***
Кабінет Міністрів дав можливість усім компаніям, що працюють на
енергетичному ринку, імпортувати електроенергію. Про це повідомив
Прем’єр-міністр А. Яценюк.
«Тільки що уряд прийняв рішення дозволити будь-якій компанії, яка
працює на ринку електроенергетики, напряму закуповувати електроенергію
по імпорту. Хто здатний привести електроенергію за ціною, яка не вище, ніж
ціна української електричної енергії, – будь ласка», – сказав він після
закритого засідання Кабміну в п’ятницю ввечері.
Прем’єр повідомив, що раніше завдання організувати імпорт
електроенергії було поставлено ДП «Укрінтеренерго», проте компанія не
змогла підписати відповідні контракти.
Він також додав, що віяльні відключення електроенергії споживачам в
Україні повинні відбуватися рівномірно, на всіх територіях країни,
включаючи тимчасово непідконтрольні українській владі. «Я доручив вжити
заходів до рівномірного відключенню навіть тих територій, які
непідконтрольні України. Усі повинні бути в рівних умовах», – заявив
А. Яценюк (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 19.12).
***
Кабинет Министров Украины сократил план поступлений от
приватизации на текущий год до 363 млн грн.
План поступлений от приватизации на 2015 г. может составить
17 млрд грн, сообщил источник, близкий к правительству.
По информации источника, именно такая сумма поступлений от
продажи госимущества – в 17 млрд грн – наиболее часто обсуждалась в
правительстве,
а
также
содержалась
в
предложениях
Фонда
государственного имущества, направленных в Кабинет Министров.
Как сообщалось, Кабинет Министров Украины своим распоряжением
№ 1067 от 7 ноября сократил план поступлений от приватизации на текущий
год до 363 млн грн. Ранее от приватизации в 2014 г. планировалось получить
17 млрд грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 21.12).
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***
Бюджет на безпеку та оборону збільшать до 5 % ВВП.
Держава збільшить витрати на безпеку та оборону до 86 млрд грн. Про
відповідне рішення РНБО повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони
України О. Турчинов.
За його словами, із запланованих 5 % на фінансування оборонного
комплексу буде спрямовано 3 %, на безпеку – 2 %. «Фактично бюджет буде
обсягом у 86 млрд грн. Це колосальне збільшення, але в умовах тотальної
економії, коли бюджети багатьох міністерств і відомств скорочуються,
мусимо збільшувати цей бюджет, оскільки альтернативи цьому немає», –
заявив О. Турчинов.
При цьому, за його словами, 80 млрд, закладені у Держбюджет на
2015 рік, а на 6 млрд уряд видаватиме держгарантії під закупівлю зброї,
озброєння та військової техніки у межах державного оборонного замовлення
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 20.12).
***
Украинцев с 2015 г. начнут призывать на срочную службу в армию с
20 и до 27 лет – на год или полтора.
С целью укрепления оборонного потенциала Украины СНБО принял
решение возобновить с 2015 г. призыв на срочную военную службу. Об этом
заявил секретарь СНБО А. Турчинов после заседания Совбеза.
«С 2015 г. будет возобновлен призыв на срочную военную службу. Еще
раз подчеркиваю: со следующего года мы возобновляем призыв на срочную
военную службу. Наши граждане будут призываться на полтора года,
исключение только для тех, кто имеет высшее образование (бакалавр,
магистр, специалист). Такие граждане будут проходить военную службу в
течение одного года», – сообщил он.
По словам А. Турчинова, будет изменен и возраст призыва на срочную
службу. «Будем призывать не с 18 лет, а с 20. То есть призыву будут
подлежать молодые люди от 20 до 27 лет. Ребят 18–19 лет мы в следующем
году призывать не будем», – объяснил секретарь СНБО.
Напомним, СНБО прогнозирует проведение трех частичных
мобилизаций в 2015 г. (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 21.12).
***
Министр образования отверг девятилетку в школах.
Министр образования и науки С. Квит выступил против предложенной
Минфином идеи ввести девятилетнюю систему обязательного среднего
образования в Украине. «Введение девятилетней системы среднего
образования в Украине – это недопустимо. Такого никогда не может быть.
Минобразования никогда на это не согласится. Мы, наоборот, хотели бы
ввести 12-летнюю систему», – сказал С. Квит.
Отвечая на вопрос, обсуждал ли Минфин свою инициативу с
Минобразования, С. Квит отметил: «Мы просто не рассматриваем серьезно
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предложение о таком сроке образования».
Напомним, Министерство финансов подготовило изменения в
законодательство об оптимизации государственного бюджета, одним из
пунктов предлагается уменьшить срок обязательного обучения в
общеобразовательных
школах
с
11
до
9
лет
(Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 19.12).
***
Порівняно з жовтнем місяцем, до середини грудня зріс більш ніж у
вісім разів попит на державну програму співфінансування частини тіла
кредиту на придбання «негазових» котлів населенням. Станом на
15 грудня, в Україні видано кредитів за такою програмою на 18,5 млн грн.
Активно ця програма впроваджується у Львівській, Сумській, Черкаській
областях, низька активність – в Одеській, Волинській областях. Про це
йшлося на селекторній нараді з регіонами під головуванням віце-прем’єрміністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Г. Зубка.
За його словами, механізмом заміщення природного газу шляхом
відшкодування частини тіла кредиту, залученого населенням на придбання
котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком
природного газу), можуть скористатися більше 30 тис. домогосподарств. На
такі цілі уряд виділив у 2014 р. 50 млн грн.
Він наголосив, що вчасно здійснюється відшкодування державою
частини тіла кредиту, який Ощадбанк надає населенню за держпрограмою
для придбання котла, що працює на альтернативному паливі (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.12).
***
Мінагрополітики та Європейська комісія обговорили комплексну
стратегію розвитку аграрного сектору 2015–2020 рр.
До 31 липня 2015 р. фахівцями Мінагрополітики із залученням
агродонорів буде розроблена та представлена громадськості Стратегія
розвитку аграрного сектору та сільських територій на 2015–2020 роки. Про
це йшлося під час координаційної наради агродонорів, у якій взяв участь
міністр аграрної політики та продовольства О. Павленко, а також
представники міжнародних фінансових структур і координатори робочих
груп, створених при Мінагрополітики.
Так, під час заходу член групи підтримки України в Європейській комісії
Н. Верлет представив бачення реалізації вказаного завдання через створення
восьми експертних груп, які займатимуться питаннями апроксимації
законодавства, дерегуляції, факторами виробництва, інновацій в аграрній
сфері, просування товарів на ринку, державної підтримки та оподаткування, а
також розвитку територій та управлінням природними ресурсами.
Передбачається, що в рамках зазначених восьми груп буде створено
24 підгрупи, до складу кожної з яких входитиме голова, представник
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Мінагрополітики України, секретар і від одного до п’яти експертів. Більше
того, особлива увага при напрацюванні згаданого документа буде приділена
так званим швидким результатам, тобто тим заходам, які вже в найближчій
перспективі матимуть позитивний результат для галузі.
У свою чергу міністр аграрної політики та продовольства О. Павленко
запевнив спільноту у відкритості процесу підготовки цієї стратегії розвитку
аграрного сектору та сільських територій на 2015–2020 рр. й запросив до
співпраці експертів галузі – як українських, так і міжнародних інституцій
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.12).
***
МВС закрило справу проти Всеукраїнського банку розвитку сина експрезидента В. Януковича Олександра. Про це повідомив голова правління
Центру протидії корупції В. Шабунін у блозі на «Українській правді»,
посилаючись на відповідь міністра А. Авакова.
За його словами, старший слідчий слідчого відділу Шевченківського
райуправління О. Тімонькін встановив «відсутність в діянні складу
кримінального правопорушення». «Тімонькін Олег прийняв рішення закрити
справу, яку сам же й починав розслідувати за спільним зверненням народних
депутатів та Центру протидії корупції у березні 2014-го», – повідомив
В. Шабунін. Процесуальне керівництво у провадженні здійснював Д.
Харченко, прокурор Шевченківського району Києва, який «теж нічого
підозрілого не побачив, бо постанову про закриття кримінального
провадження досі не скасовано».
Справа стосувалася того, як ВБР О. Януковича отримав у 2012–2013 рр.
«зарплатні проекти» податкової, МВС, судових управлінь Києва й Донецька.
Другу справу проти О. Януковича щодо неправомірних дій службових
осіб Донбаського розрахунково-фінансового центру відправили на
розслідування в прокуратуру Донецької області. «Відповідь щодо результатів
розслідування ми ще чекаємо», – повідомив В. Шабунін (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 19.12).
***
Мэр Киева В. Кличко пообещал начать в 2015 г. борьбу с
паркующимися на тротуарах автомобилями. Об этом говорится в
сообщении
пресс-службы
Киевской
городской
государственной
администрации.
«Городская власть работает над составлением транспортной
инфраструктуры Киева. В частности, в 2015 г. город планирует внедрить
новую систему парковки автомобилей», – говорится в сообщении со ссылкой
на заявление В. Кличко.
«Сейчас мы начинаем разработку плана парковки в городе... Внедрять
эту программу мы будем в 2015 г.», – сообщил мэр. Кроме того, для
движения общественного транспорта будут выделены отдельные полосы, а
для велосипедистов создадут отдельные дорожки, количество которых в
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Киеве стабильно увеличивается. «Ездить на велосипеде по городу – опасно,
потому что нет велосипедных дорожек. Поэтому нам нужно развивать
транспортную инфраструктуру так, чтобы киевлянам было удобно ездить не
только на автомобилях, но и на велосипедах», – добавил В. Кличко
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 22.12).
***
Празднование Нового года в столице обойдется в 1,8 млн грн. Об этом
во время пресс-конференции сообщила директор департамента культуры
Киевской городской государственной администрации Д. Попова.
«Но этот праздник в первую очередь делается для детей. Очень много
переселенцев сегодня находятся в Киеве», – сообщила Д. Попова.
Новогодние праздники предусматривают конкурсы для детей по вышиванию,
изготовлению игрушек, видеообращения. В них, уверяют в столичной власти,
смогут принять участие дети из всех областей. Детские развлечения и
конкурсы стартуют 19 декабря возле резиденции Святого Николая и
продлятся в столице в течение 10 дней (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 20.12).

ПОЛІТИКА
Лідер Радикальной партії О. Ляшко пригрозив голові Нацбанку
звільненням і судом. Він стверджує, що на «божевільному» курсі валют в
Україні наживаються банки й люди, наближені до керівництва
Національного банку України. Про це нардеп написав на своїй сторінці у
Facebook, передає УНН.
«Судіть самі. Зараз Нацбанк кожен день викидає на ринок близько
200 млн дол. за курсом до 16 грн/дол. Це робиться нібито для підтримки
курсу національної валюти. Але звичайні люди цих “благих” кроків не
помічають. Адже всі ми знаємо, що в банках за таким курсом валюту днем із
вогнем не знайдеш. У той же час долар можна придбати на чорному ринку за
курсом 21–22 грн/дол. ... На 200 млн кожного дня хтось заробляє 800 млн
грн!» – повідомив О. Ляшко. Нардеп також додав, що у зв’язку з цим
направив запит до голови НБУ, щоб з’ясувати, які банки беруть участь у
торгах, у яких обсягах закуповують валюту та кому потім продають
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.12).
***
Московский городской суд в понедельник, 22 декабря, отклонил
апелляцию адвокатов украинской лётчицы Н. Савченко на продление её
ареста до февраля. Н. Савченко объявила, что продолжит голодовку.
Н. Савченко и её адвокаты М. Фейгин, Н. Полозов и И. Новиков
обжаловали октябрьское решение Басманного районного суда Москвы,
39

который продлил арест украинской вертолётчицы до 13 февраля.
В понедельник адвокаты Н. Савченко приобщили к делу документы о
том, что она является депутатом Верховной Рады Украины. Она была
избрана 26 октября по списку партии «Батьківщина». Н. Савченко и её
адвокаты надеются, что статус члена ПАСЕ повлияет на отношение
российских властей к этому делу.
Сообщается также, что на суд в Москве по делу украинской летчицы
Н. Савченко допустили депутатов Верховной Рады Украины. Об этом в
своем Twitter сообщил адвокат Н. Савченко М. Фейгин. Как сообщалось,
четыре депутата из фракции «Батьківщина» полетели в Москву на суд, чтобы
поддержать Н. Савченко (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. –
22.12).
***
Лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко заявляє, що зростає загроза
життю Н. Савченко та інших військовополонених у Росії. Про це вона
заявила на засіданні погоджувальної ради у понеділок. За словами
Ю. Тимошенко, «зараз у закритому режимі готуються зміни до законодавства
Росії щодо застосування смертної кари».
У зв’язку з цим вона попросила депутатів розглянути у вівторок
постанову щодо делегування Н. Савченко до ПАРЄ від України і звернутися
до міжнародних організацій з проханням прискорити звільнення Н. Савченко
та
інших
українських
військовополонених
(Українська
правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 22.12).
***
21 декабря в 7:45 наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 71 грузовой
автомобиль, 16 бензовозов, два автомобиля эскорта, одно логистическое
транспортное средство, один командно-контрольный автомобиль и одну
машину скорой помощи в составе так называемого гуманитарного
конвоя, прибывшего в Украину из России. Об этом говорится в отчете
миссии, которая размещена в российских пунктах пропуска на украинской
границе «Гуково» и «Донецк».
В общей сложности наблюдатели Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе насчитали 92 транспортных средства.
Машины остановились в таможенной зоне контроля пункта «Донецк»,
грузовые автомобили были открыты и проверены российскими
пограничниками и таможенниками. Миссия также заметила присутствие
украинской стороны при процессе проверки.
Вечером 21 декабря, по данным МЧС РФ, в Россию вернулись все
автомобили десятого «гумконвоя» для Донбасса. Об этом сообщает
«Обозреватель» (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 22.12).
***
Посол Европейского Союза в Украине Я. Томбинский заявил, что
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Украина пока не готова для подачи заявки на членство в ЕС.
«ЕС – это сообщество, основанное на способности всех членов
выполнять права и обязанности, которые есть в Европейском Союзе. Имеется
в виду, что подавать такие заявления нужно по обсуждению с вашими
партнерами, что они готовы принять. Нет смысла подавать такие заявления и
получить отрицательный ответ. Сегодня нет никаких условий, чтобы
подавать такие заявления. Я не буду спекулировать, что будет через полгода.
Нужно увидеть, каким путем пойдет Украина за это время и что будет
возможно сделать за эти пять лет», – сказал он во время пресс-клуба
«Дипломаты без галстуков» в Киеве.
По словам посла, Украина в первую очередь нуждается в реформах.
Ранее Премьер-министр Украины А. Яценюк заявил, что рассчитывает
на принятие решения о введении безвизового режима с Евросоюзом на
саммите «Восточного партнерства» в Риге весной 2015 г. (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 19.12).
***
Фінансова допомога є пріоритетом Європейського Союзу в політиці
щодо України. Про це в інтерв’ю «Польському радіо» заявив голова
Європейської ради Д. Туск.
За його словами, допомога Києву, яка здійснюється спільно із США,
Канадою та Міжнародним валютним фондом, може скласти навіть два
мільярди євро. «Насправді ми маємо справу з ситуацією, яка вимагає
негайної реакції, й не слід чекати до наступного року, бо наступного року
може бути надто пізно. Це у першу чергу фінансова допомога, і ми до цього
готові. Це не буде така сума, яку Україна потребує, оскільки ці потреби дуже
великі, але це серйозна сума», – зазначив Д. Туск.
Другим важливим елементом підтримки України є гуманітарна
допомога. За словами європейського політика, серед іншого, уряд Польщі
виступив
з
ініціативою
такої
допомоги
(Радіо
«Свобода»
(http://www.radiosvoboda.org). – 2014. – 22.12).
***
Федерация металлургов Украины и Федерация работодателей
горняков Украины обратились к Президенту П. Порошенко с просьбой
инициировать вопрос снижения платы за недропользование при добыче
железной руды.
Как говорится в письме, копия которого есть в распоряжении
Минпрома, в результате неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках
и внутренней необходимости в проведении антитеррористической операции
украинские предприятия горно-металлургического комплекса оказались в
крайне сложной ситуации.
Представители металлургов и горняков обратили внимание на
рекордное снижение цен на железную руду в мире в текущем году – с
136 дол./т до менее чем 70 дол./т с тенденцией к дальнейшему снижению.
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Такое падение цен означает, что целая подотрасль ГМК может стать
убыточной, поскольку большая часть сырья экспортируется в виде
концентрата, поставки которого за рубеж уже сегодня находятся на грани
рентабельности.
Кроме того, они обращают внимание на рост себестоимости у
металлургов и горняков из-за увеличения налоговых платежей. В частности,
за последние девять месяцев дважды вносились изменения в Налоговый
кодекс Украины в сторону увеличения ставок платы за недропользование при
добыче железной руды.
В результате украинские предприятия ГМК были фактически
поставлены в неконкурентные условия, отмечается в письме. Последние
изменения в налоговое законодательство уже привели к изъятию из оборота
около 1,5 млрд грн, что делает невозможным инвестиции в развитие
горнорудных и металлургических предприятий.
Как подчеркивается в письме, украинские металлурги и горняки не
против создания новой, современной системы платежей за недропользование
в Украине. Однако разработка налоговой реформы проходит без привлечения
работодателей отрасли, и их предложения не учитываются властью. Также в
документе заявляется о готовности представителей федераций представить
свои предложения и в дальнейшем сотрудничать с органами власти в
решении проблем отрасли.
С аналогичными письмами Федерация металлургов Украины и
Федерация работодателей горняков Украины обратилась также к Премьерминистру А. Яценюку, министру экономического развития и торговли
А. Абромавичусу, министру финансов Н. Яресько и главе Государственной
фискальной
службы
И.
Билоусу
(Минпром
(http://minprom.ua/articles/172266.html). – 2014. – 22.12).
***
23 декабря под стены Верховной Рады Украины в очередной раз
пришли активисты движения вкладчиков и заемщиков «Финансовый
Майдан». Об этом сообщает корреспондент УНН.
Митингующие продолжат начатую на прошлой неделе бессрочную
акцию в защиту прав вкладчиков и заемщиков банков. Участники митинга
требуют от депутатов в короткие сроки принять законы, защищающие от
резкой девальвации гривни. Заемщики пытаются найти компромисс с
банками и властью. Многие получили кредиты в долларах по курсу пять грн,
однако кредиты нужно возращать по курсу, который сейчас в три-четыре
раза выше (16,5–23 грн/дол. США). Протестующие требуют немедленного
рассмотрения и принятия на законодательном уровне действенных
законопроектов, направленных на первоочередное решение вопросов
погашения кредитов, распределение рисков, выплату депозитов,
установление равновесия и правовой определенности. Митингующие
привезли «золотой» мусорный бак для люстрации. Сообщается также, что
инициаторы протестов намерены сделать свою акцию бессрочной, выставив
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пикеты под стенами Верховной Рады, Кабинетом Министров, НБУ и
парламентскими комитетами
Кроме того, под стенами ВР с самого утра проходит еще ряд акций
протеста, большинство из которых направлены против ограничений
социальных расходов в государственном бюджете на следующий год.
После митинга под Администрацией Президента под стены ВР пришли
ветераны войны в Афганистане, а также ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС. Как сообщили протестующие, они пришли к
парламенту, чтобы их услышал Президент Украины П. Порошенко, который
по их информации в этот день должен находиться в ВР.
Протестующие перекрыли проезжую часть возле ВР и заблокировали
движение по улице Грушевского в районе парламента. Всего вблизи
парламента, как передает корреспондент УНН, до 6 тыс. человек (Главком
(http://glavcom.ua/news/257986.html). – 2014. – 22.12; Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.12).
***
Сотрудники
столичного
коммунального
предприятия
«Киевпасстранс» прекратили забастовку. Об этом сообщается на сайте
«Киевпасстранса».
«К сведению пассажиров 19.12.2014 г. работу электротранспорта
восстановлено», – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в столице в связи с нерешением вопроса погашения
задолженности по зарплате КП «Киевпасстранс» 18 декабря на маршруты не
выехали трамваи трех депо.
Позже генеральный директор КП «Киевпасстранс» С. Майзель
пообещал, что предприятие до 29 декабря выплатит сотрудникам
задолженность по зарплате за октябрь – ноябрь в сумме 80 млн грн
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 19.12).
***
Із Криму виїхали понад 9 тис. кримських татар. Про це повідомив
журналістам на конференції в Києві вповноважений президента у справах
кримськотатарського народу М. Джемілєв, передають «Крим. Реалії».
«Ми опираємося на дані Верховного комісаріату ООН у справах
біженців. Але й вони не дуже точні. Там оперують цифрами, що в цілому
окупований кордон з території Криму й Севастополя перейшло десь близько
19 тис. людей і понад половину з них складають кримські татари», – сказав
М. Джемілєв.
22 грудня в Києві відбулася конференція на тему: «Український шлях у
забезпеченні прав кримськотатарського народу як корінного народу України»
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 22.12).
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ЕКОНОМІКА
Национальный банк Украины не планирует тратить свои
золотовалютные резервы до получения транша от Международного
валютного Фонда, ожидаемого в конце февраля. Об этом время брифинга
сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ А. Писарук.
«Больше мы резервов тратить не планируем. За исключением тех
маленьких аукционов, которые мы проводим как индикативные… Больше
мы резервов тратить не будем… до… мы надеемся получить пополнение
резервов до конца февраля в рамках пакета», – сказал он.
По его словам, он надеется, что к этому времени также будет проведена
реформа «Нефтегаза» и порядок его финансирования изменится.
Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы НБУ обновили
10-летний минимум – упали ниже 10 млрд дол. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.12).
***
Европейский банк реконструкции и развития начал реализацию
программы консультативной помощи украинскому агробизнесу,
ориентированную на малые и средние предприятия сектора.
«Эта программа финансируется ЕБРР через Мультидонорский счет
стабилизации и устойчивого развития Украины и имеет бюджет EUR750
тыс., рассчитанный на следующие три года», – сообщают в банке.
Согласно сообщению, в рамках этой программы компании смогут
получить профессиональные консультации, которые помогут им улучшить
операционные показатели, корпоративное управление, стандарты пищевой
безопасности и качества.
«Такие экспертные консультации могут сыграть решающую роль в
подготовке малых и средних предприятий к решению задач, связанных с
будущим ростом», – отметила директор отдела поддержки малого бизнеса
ЕБРР Ш. Руэ.
За последние два года в рамках такой программы было инициировано
32 проекта в 11 странах Восточной Европы, Центральной Азии, Кавказа и
Юго-Восточного Средиземноморья. Более трети компаний, участвующих в
программе, уже получили доступ к местному или международному
финансированию
для
дальнейшего
роста
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.12).
***
З початку грудня Україна імпортувала майже 900 млн куб. м газу.
Станом на 20 грудня, з початку поточного місяця для потреб України
імпортовано 895 млн куб. м природного газу. Про це йдеться в повідомленні
«Укртрансгазу».
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Як зазначається, протягом місяця європейське блакитне паливо
надходило з Словаччини та Польщі в обсягах 593,1 та 43,1 млн куб. м
відповідно. З Російської Федерації було імпортовано 260,8 млн куб. м,
ыдеться в повідомленні (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
22.12).
***
Винницкая область получит 2,5 млн грн от Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев на поддержку наиболее уязвимых
категорий вынужденных переселенцев. Об этом сообщает «Укринформ» со
ссылкой на департамент информационной деятельности и коммуникаций с
общественностью Винницкой ОГА.
Единовременные выплаты получат 512 семей переселенцев (это более
1100 человек) по трем категориям: многодетные семьи, люди с особыми
потребностями, и родители-одиночки.
Отметим, что первые семьи переселенцев, в частности, из Крыма
прибыли в Винницкую область в ночь с 3 на 4 марта. Сейчас на территории
Винницкой области проживают 7956 человек из Луганской и Донецкой
областей, а также 586 переселенцев из Крыма.
Как сообщал «Минфин» ранее, всего в Украине зарегистрировано
642,4 тыс. переселенцев с территории оккупированного Крыма, а также из
некоторых районов Донецкой и Луганской областей (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 21.12).
***
В Украине внедрят графики веерных отключений света. При этом
заместитель министра энергетики А. Светелик пообещал, что об
отключениях будут предупреждать заранее, пишет «Дело».
Сейчас по всей Украине разрабатывают графики так называемых
веерных отключений света. Электроэнергию отключат почасово, поочередно
в каждом районе. В Министерстве энергетики говорят, такой план должен
немного успокоить людей. Ведь каждый день в правительстве получают
более тысячи звонков недовольных жителей. В ведомстве не скрывают, что
ситуация действительно критическая. Сейчас дефицит электроэнергии по
всей Украине составляет 3 млн кВт.
Напомним,
вице-премьер-министр
регионального
развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Г. Зубко требовал
прекратить практику веерных отключений электроэнергии предприятиям без
четких графиков и предупреждений потребителей.
Он поставил задачу руководителям ОГА организовать работу с
предприятиями облэнерго по формированию четких и понятных графиков
веерных отключений электроэнергии (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 21.12).
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***
Украина в ноябре сохранила 12 место среди мировых производителей
стали – 1,82 млн т.
В ноябре 2014 г. в Украине было произведено 1 млн 822 тыс. т сырой
(нерафинированной) стали, что на 28,6 % ниже по сравнению с тем же
месяцем 2013 г. Об этом свидетельствуют ежемесячные данные
международной аналитической организации World Steel Association
(Worldsteel).
Таким образом, Украина заняла 12 место в рейтинге мировых
производителей стали, как и в сентябре и октябре этого года.
Всего за 11 месяцев 2014 г., по данным Worldsteel, в Украине было
произведено 25 млн 261 тыс. т стали, что на 16,1 % меньше показателей
аналогичного периода прошлого года.
В целом в 65 странах мира в ноябре 2014 г. было произведено 130 млн
529 тыс. т стали, что на 0,1 % больше прошлогоднего показателя, за 11
месяцев – 1 млрд 497 млн 750 тыс. т стали, что на 1,8 % больше показателей
аналогичного периода 2013 г. (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. –
19.12).
***
Оснащенность жилых домов счетчиками тепла в Украине за год
возросла на 2 %.
Оснащенность предприятий теплокоммунэнерго Украины приборами
технологического учета тепловой энергии по состоянию на 17 декабря
составляет 98,7 %, сообщило Министерство регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на директора
департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Минрегиона
С. Кушнира.
«Уровень оснащенности предприятий теплоэнергетики приборами учета
отпуска тепловой энергии в целом по Украине составляет 98,7 %, приборами
учета воды предприятий водопроводно-канализационного хозяйства –
72,3 %, приборами учета стоков – 46,8 %», – цитируется С. Кушнир во время
совещания с руководителями структурных подразделений по вопросам ЖКХ
областных и Киевской городской государственной администрации
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 19.12).
***
Объем производства нерафинированного подсолнечного масла в
Украине за 11 месяцев текущего года составил 3,8 млн т, что на 31,1 %
больше, чем в январе – ноябре 2013 г. Об этом сообщила Государственная
служба статистики Украины.
В частности, в ноябре производство подсолнечного масла в стране
возросло по сравнению с ноябрем прошлого года и октябрем текущего на 1 и
2,7 % соответственно, составив 395 тыс. т.
Производство маргаринов и пищевых жиров в стране, по данным
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Госстата, за отчетный период сократилось на 2,7 % – до 247 тыс. т. В том
числе в ноябре объем производства этой продукции составил 24,9 тыс. т, что
на 3,7 % уступает ноябрьскому показателю прошлого года, но на 1,7 %
больше, чем в октябре этого года.
Как сообщалось, производство подсолнечного масла в Украине в 2013 г.
составило 3,3 млн т, что на 10,1 % меньше, чем годом ранее.
Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 22.12).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Нацбанк хочет снять с себя ответственность за стабильность
гривни.
Статью Конституции Украины, содержащую ответственность
центрального банка за стабильность национальной денежной единицы,
целесообразно пересмотреть, чтобы не вводить в заблуждение украинцев
относительно ответственности Национального банка Украины за курс
гривни. Такое мнение высказал первый заместитель главы НБУ А. Писарук
на встрече с журналистами в пятницу, пишет «Интерфакс-Украина».
Кроме того, он сообщил по подготовке проекта масштабных изменений
в закон о Нацбанке, которыми, среди прочего, предусматривается изменение
принципов
функционирования
его
совета
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.12).
***
Украина стала лидером по темпам инфляции среди стран Европы и
СНГ. Ослабление гривни, падение экономики и рост цен на газ и
электричество стали причиной высокой инфляции в Украине. 21,2 % за
январь – ноябрь этого года. Это худший показатель среди стран Европы и
СНГ.
В декабре рост цен продолжится. «На текущий год мы прогнозируем
инфляцию на уровне 22,5 %», – говорит экономист Международного центра
перспективных исследований А. Жолудь. Аналитики Forex Club полагают,
что этот показатель может достигнуть 22 %. В 2008 г. в разгар мирового
финансового кризиса инфляция в Украине уже достигала 22,3 %.
Улучшится ситуация только в следующем году. «Основное ослабление
гривни уже произошло, поэтому в следующем году будет замедление темпов
роста инфляции. По нашим прогнозам, инфляция в 2015 г. составит менее 10
%», – говорит А. Жолудь. В России же ситуация изменится: агрессивный
рост цен там придется на І квартал следующего года.
Средний показатель инфляции в большинстве стран Европы и СНГ за
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январь – ноябрь составил 2,36 %. Среди 29 исследуемых Forex Club стран у
девяти наблюдается дефляция. Лидерами стали Эстония (–0,61 %), Венгрия
(–0,74 %) и Греция (–1,25 %). В последней давление на цены оказала
глубокая рецессия (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 22.12).
***
Україні у 2015 р. для виплати зовнішніх боргових платежів потрібно
близько 11 млрд дол. Про це йдеться у повідомленні міжнародного
рейтингового агентства Standard&Poor’s, передає УНІАН. Як зазначається,
уряд розраховує покрити ці потреби за рахунок коштів МВФ, які також
будуть частково спрямовані на врівноваження міжбюджетних дисбалансів.
Причому S&P не виключили, що кошти можуть надійти і по лінії інших
фінансових інститутів і за рахунок випуску євробондів під гарантії США.
«По лінії МВФ Україна може отримати у 2015 р. близько 10,7 млрд дол.
Однак ми оцінюємо як високий ризик того, що транші будуть виплачені із
затримками або не виплачені зовсім. Крім того, кошти МВФ можуть бути
значною мірою використані для бюджетних цілей», – сказано в повідомленні.
«Також 10,7 млрд дол. не вистачить для оплати платежів “Нафтогазу”
російському монополісту “Газпрому”. У зв’язку з цим Україні потрібно
додаткове фінансування», – повідомляє S&P.
Раніше S&P спрогнозувало, що показник боргового навантаження до
ВВП становитиме 64,1 % у 2014 р. і 80 % у 2015 р. До 2017 р. боргове
навантаження знизиться незначно – до 78 % ВВП (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 20.12).
***
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P)
понизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в
иностранной валюте с CCC до CCC-. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы агентства.
Кроме того, S&P изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на
«негативный», пишет РБК-Украина.
Напомним, в октябре 2014 S&P повысило рейтинг Украины по
национальной шкале до uaBBB- (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 21.12).
***
Международное
рейтинговое
агентство
Standard&Poor’s
прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2014 г. на 7 % и
сохранение негативных показателей в 2015 г. с прогнозным падением
ВВП на 3 %. Об этом говорится в сообщении агентства, пишет УНИАН. В то
же время рост экономики возможен уже в 2016 г. – на 1,5 % и в 2017 г. – на
2,5 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 20.12).
***
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Банковская система Украины по итогам января – ноября 2014 г.
получила 22,419 млрд грн убытков, в то время как за аналогичный период
прошлого года прибыль банковской системы составила 2,4 млрд грн. Об
этом сообщается на сайте Национального банка Украины, пишет УНИАН.
Напомним, по итогам января – октября банковская система получила
13,495 млрд грн убытка, таким образом, в ноябре банки получили 8,924 млрд
грн убытков.
По информации НБУ, доходы банков в январе – ноябре 2014 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. возросли на 26,9 % и составили
191,741 млрд грн, расходы – на 44,1 %, до 214,160 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.12).
***
Еще один украинский банк будет ликвидирован.
Фонд
гарантирования
вкладов
физических
лиц
предложил
Национальному банку с предложением отозвать банковскую лицензию и
ликвидировать Актив-Банк. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
Так, с целью формирования перечня вкладчиков с 20 декабря будут
приостановлены выплаты вкладчикам Актив-Банка через учреждения
Укргазбанка и будут возобновлены не позднее, чем через семь дней со дня
отзыва банковской лицензии банка.
Как сообщал «Минфин», ранее Фонд гарантирования принял решение
продлить срок осуществления временной администрации в Актив-Банке до
30 декабря 2014 г. 3 сентября НБУ отнес Актив-Банк к категории
неплатежеспособных (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
22.12).
***
Іноземні інвестори практично не вкладають кошти в Україну.
Іноземний капітал здатний стабілізувати курс національної валюти,
знизити банківські ставки, наповнити золотовалютні резерви і вирівняти
платіжний баланс країни.
Однак, як пише у своїй статті для ZN.UA доктор економічних наук
А. Гайдуцький, у реальності іноземні інвестори практично не вкладають
кошти в Україну. За його словами, так відбувається тому, що в світі є ще
приблизно 200 країн, у багатьох з яких інвестиційний клімат набагато краще.
Як відзначає експерт у своїй статті, за увагу іноземного інвестора, за
його інвестиції між країнами йде жорстока боротьба. Результати цієї
боротьби для більшості учасників невтішні.
За його словами, світовий ринок прямих інвестицій дуже
монополізований – всього 20 країн світу отримують близько 80 % усіх
інвестицій. Так, у 2013 р. з 1,4 трлн дол. інвестицій 1,1 трлн надійшли всього
в 20 країн, а 183 дісталося всього 300 млрд (або 1,6 млрд у розрахунку на
країну).
Але серед цих 183 є 33 країни з рейтингом А-ААА – вони привертають
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близько половини з 300 млрд дол. Значну частину отримують 73 країни з
рейтингом В-ВВВ. «Решта 77, включаючи Україну, конкурують за решту
“крихти” інвестицій. І ця тенденція не змінюється вже 20 років. Навіть у
найбільш сприятливі роки, коли інвестори легше і швидше роздавали
інвестиції, група “183 країн” отримувала все ті ж 10–20 %», – підкреслює
А. Гайдуцький.
Він також зазначає, що складається враження, що іноземні інвестори –
це закритий клуб, члени якого майже не бажають інвестувати в треті
економіки. Тут практично всім заправляють шість англосаксонських країн,
які отримують 0,5 трлн дол., або більше 30 % усіх прямих інвестицій.
Як підкреслює експерт, що стосується України, то вона всі 23 роки
перебуває в третій групі другого ешелону менш привабливих для інвесторів
країн. І з кожним роком частка України у світових обсягах інвестицій
скорочується.
Так у 2013 р. вона становила вже менше 0,2 % (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 20.12).
***
Добыча каменного угля в Украине в ноябре 2014 г. по сравнению с
соответствующим месяцем 2013 г. сократилась на 60,8 % и составила
2,3 млн т. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Добыча угля в ноябре 2014 г. по отношению к октябрю 2014 г.
сократилась на 1,1 %.
Всего за 11 месяцев 2014 г. добыча каменного угля в Украине
сократилась на 26,7 % – до 42,1 млн т.
Напомним, добыча угля в Украине в октябре 2014 г. сократилась на
58,8 % – до 2,3 млн т (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 21.12).
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