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

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

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

№ 11
(12 лютого 2015 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ .......................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС ............................................................. 4
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА .............................................................. 9
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ................................................................. 17
ПОЛІТИКА .................................................................................... 31
ЕКОНОМІКА ................................................................................ 34
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ...................................... 37

КИЇВ 2015

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Досягнуто домовленості про припинення вогню,
звільнення всіх заручників та незаконно затриманих –
результат переговорів у «нормандському форматі» в Мінську
У Мінську завершилися складні переговори у «нормандському форматі»
– за участі Президента України П. Порошенка, канцлера Німеччини
А. Меркель, президента Франції Ф. Олланда та президента Росії В. Путіна.
Перемовини тривали більше 18 годин. «Тристороння контактна група
підписала документ, який готувався у важких дискусіях. Головне, що в ніч з
суботи на неділю (з 14 лютого на 15 лютого) о 00:00 має бути встановлене
безумовне припинення вогню. В умовах, коли розгортається конфлікт в зоні
АТО, для нас це є надзвичайно важливим», – повідомив Президент України
П. Порошенко.
За його словами, українській стороні виставляли низку неприйнятних
умов. «Ми не пішли на жодні ультиматуми і чітко наголосили, що
припинення вогню оголошується без будь-яких попередніх умов.
Припинення вогню має супроводжуватися відведенням важкої артилерії
калібром більше 100 мм на відстань від Мінської лінії для незаконних
збройних угруповань і фактичної лінії перебування для Збройних сил
України на 25 км. Загальна буферна зона складе таким чином 50 км», –
розповів Президент. При цьому буферна зона для реактивних систем
залпового вогню буде складати 70 км, для РСЗВ типу «Смерч», «Торнадо» та
«Ураган» – 140 км.
Також підписані домовленості передбачають звільнення всіх заручників
протягом 19 днів. Для відведення важкої артилерії встановлено термін у
14 днів, після цього протягом п’яти днів мають бути звільненні заручники.
Президент повідомив, що підняв питання про звільнення Н. Савченко. «Мене
було поінформовано, що це має бути зроблено найближчим часом, по
завершенні медичної експертизи і попереднього слідства. Я звернувся, щоб
це було зроблено негайно, і це було підтримано федеральним канцлером
Німеччини А. Меркель та Президентом Франції Ф. Олландом», – розповів
глава держави.
Президент повідомив, що також є чітке зобов’язання про виведення
найближчим часом всіх іноземних військ з території України.
Також детально розписана імплементація частини Мінських угод щодо
перекриття державного кордону. Наголошено, що після завершення
політичного врегулювання має бути запроваджено спільний захист
українського кордону за участі представників ОБСЄ. «На другому етапі до
кінця року українські прикордонники мають в повному обсязі відновити
контроль над українським кордоном», – повідомив Президент. За його
словами, чітко зазначені дати та цифри в спільній декларації лідерів країн
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«нормандського формату» в Мінську.
Відповідаючи на питання журналістів, чи не обговорювалося питання
автономії територій, П. Порошенко наголосив, що, незважаючи на жорстке
наполягання, на статус автономії українська сторона не погодилась. Він
зазначив: «Розширення повноважень регіонів України буде відбуватися
виключно в рамках конституційних змін щодо децентралізації, на жоден
компроміс щодо федералізації ми не пішли». П. Порошенко додав, що
соціальні виплати мають бути відновлені на окупованих територіях
Луганської та Донецької областей після «стабілізації ситуації та відновлення
державного суверенітету України».
Президент також зазначив, що моніторинг за режимом припинення
вогню буде забезпечувати місія ОБСЄ. Найближчим часом буде відновлена
діяльність спільного центру контролю за виконанням цих домовленостей.
13 лютого начальник Генерального штабу ЗСУ В. Муженко та начальник
Генерального штабу ЗС РФ В. Герасимов планують зустріч щодо
забезпечення контролю за режимом припинення вогню.
Також Президент повідомив, що вдалося домовитися про безумовний
доступ України та міжнародних партнерів до надання гуманітарної допомоги
населенню окупованих територій. «Ми будемо робити все можливе, щоб
подолати гуманітарну кризу та доставити необхідне для місцевого
населення», – наголосив П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
12.02).

20 лютого відзначатиметься День героїв Небесної сотні
Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про вшанування
подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної
Сотні» (назва документа – за першоджерелом).
Документом встановлено щорічне відзначення 20 лютого Дня героїв
Небесної сотні – на знак вшанування відваги, сили духу й стійкості громадян,
які віддали своє життя під час революції гідності (листопад 2013 р. – лютий
2014 р.), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини,
європейське майбутнє України.
Кабінету Міністрів із залученням громадськості доручено розробити та
затвердити комплексний план заходів, передбачивши, зокрема, створення в
Києві музею, присвяченого подіям революції гідності; проведення за участі
Національної академії наук, музейних, архівних і наукових установ
пошукових робіт щодо збирання документальних, фото-, відео- та інших
матеріалів, які висвітлюють зазначені події (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
11.02).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Ход антитеррористических мероприятий
в Харьковской области в оценках СМИ
Визит Президента Украины П. Порошенко в Харьков на фоне
дальнейшей дестабилизации политического и социально-экономического
положения в стране заставил обозревателей с особым вниманием отнестись к
состоянию и перспективам развития ситуации в Харьковской области,
серьезность которой, исходя из оценок политиков и экспертов, сегодня вряд
ли можно недооценивать.
В связи с очередным обострением обстановки на Востоке Украины и
многочисленными проявлениями дестабилизации положения в стране,
украинские власти принимают антитеррористические меры, в рамках
которых во всей стране введен усиленный режим патрулирования городов с
привлечением антитеррористических групп Национальной гвардии.
Одним из городов, где угроза роста террористических проявлений
расценивается сегодня как очень высокая, стал Харьков. Характерно, что в
поездке Президента сопровождали глава МВД А. Аваков и глава
Минобороны С. Полторак. Важным итогом этой поездки стало назначение
нового губернатора Харьковской области, которым стал И. Райнин –
заместитель главы Администрации Президента Б. Ложкина.
В ходе состоявшегося в рамках визита совещания с административнохозяйственным активом области П. Порошенко заявил, что «наш враг
планировал – и все еще планирует – через свою разветвленную агентуру
поджечь Харьковскую область, принести сюда такие же беды и страдания,
которые он обрушил на головы жителей Донбасса». При этом Президент
подчеркнул, что, несмотря на идеологические разногласия, политические
силы Харьковской области поддерживают единство и территориальную
целостность Украинского государства. «Политические конфликты
внутренние, в смысле политической конкуренции и борьбы, не должны
раскачивать ситуацию. Они должны решаться цивилизованно, на местных
выборах», – отметил он.
Таким образом, Президент Украины расставил четкие акценты в оценке
ряда последних событий в Харькове, которые потребовали срочного
принятия властями антитеррористических мер, подчеркивая, что
многочисленные диверсии и террористические акты, совершенные в
последнее время в Харьковской области, были организованы с помощью
спецслужб России.
Антитеррористические мероприятия в городе были объявлены 19 января
после взрыва у здания Московского районного суда. После этого события
советник главы СБУ М. Лубкивский на своей странице в Facebook сообщил,
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что в Харькове начались обыски в рамках антитеррористической
спецоперации, а также проведены первые задержания подозреваемых.
Напомним, как сообщило МВД, в помещении суда в это время
проходило рассмотрение уголовного производства в отношении активиста
ВО «Свобода». «Молодой человек был задержан во время выборов
Президента Украины на одном из избирательных участков. Задержанный
имел при себе автомат Калашникова, два магазина и гранату. После
завершения судебного заседания граждане начали выходить из здания суда –
в этот момент раздался взрыв. В результате 12 граждан получили ранения», –
сообщили в ведомстве.
Совет национальной безопасности и обороны Украины не исключил
причастности России к этому взрыву. «Российская Федерация продолжает
войну против Украины, а также совершает на территории нашего государства
террористические акты. В частности, пример очередной диверсии против
мирного населения со стороны РФ – взрыв в Харькове, во время которого
13 граждан пострадали, шестеро из них получили ранения», – говорится в
сообщении пресс-службы СНБО.
После случившегося в Харькове начались обыски и задержания
одновременно по нескольким адресам. Как сообщил советник главы СБУ
М. Лубкивский, «оперативно-следственная группа в составе сотрудников
СБУ, МВД и прокуратуры в рамках антитеррористической спецоперации, на
основании открытого уголовного производства и по решению суда начала
обыски и задержания в Харькове».
20 января меры противодействия терроризму были усилены по всей
стране.
В ходе недавнего посещения Харькова секретарь СНБО А. Турчинов на
совещании с министром МВД А. Аваковым, тогдашним губернатором И.
Балутой и представителями силовых структур области заявил, что на базе
Харькова отрабатывается схема проведения антитеррористических операций,
связанных с недопущением проявлений сепаратизма и любых попыток
дестабилизировать ситуацию.
Ранее министр внутренних дел А. Аваков на селекторном совещании с
главами областных государственных администраций под председательством
главы украинского правительства, комментируя инициативу усиленного
патрулирования, заявил, что для предотвращения террористической угрозы
«мы сможем вывести эти патрули по всей стране». Особый порядок
патрулирования, по его словам, должен быть в Донецкой и Луганской
областях. Такие же операции проводятся и в других городах, в частности в
Запорожье и Одессе. «Учитывая особенность ситуации, учитывая высокий
риск террористической угрозы в рамках агрессии, которую мы имеем со
стороны России, мы должны перевести режим операции наблюдения и
тщательного документирования в режим превентивного удара», – заявляет
глава МВД. По его словам, к милицейским патрулям присоединяются
оперативники СБУ, курсанты высших военных учебных заведений и
заведений МВД и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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25 января в ходе совещания оперативного штаба под руководством
главы Харьковской облгосадминистрации был определен комплекс
дополнительных мер безопасности, необходимых для противостояния
возможным террористическим угрозам. В частности, в Харькове было
решено дополнительно охранять места массовых скоплений людей – сети
супермаркетов, рынки и культурно-развлекательные центры. «Решено
установить дополнительные средства видеонаблюдения в этих местах», –
отмечается в сообщении Харьковской ОГА. Кроме того, силами
подразделений МВД и охранных структур Южной железной дороги взяты
под охрану железнодорожные станции и пути, узловые развязки и мосты.
По официальной информации, на территории Харьковской области
расположено много особо важных объектов, среди которых предприятия
оборонного комплекса, здания органов государственной власти, суды,
объекты жизнеобеспечения населения. «На территории этих объектов или
возле них будет стационарно установлена легкая бронетехника. В
патрулировании будут задействованы около 2400 сотрудников, – заявил по
этому поводу тогдашний председатель Харьковской облгосадминистрации И.
Балута. – Наши враги пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе, это
понятно – мы очень важны. Линия фронта находится в 232 км от нашей
администрации, однако, как вы видите, в городе все спокойно. Хотя от
целенаправленных диверсий или терактов очень сложно защититься,
несмотря на все усилия наших спецслужб».
Как сообщил в ходе совещания в городском управлении милиции главе
МВД А. Авакову начальник отдела общественной безопасности городского
управления милиции С. Бирбасов, все указанные объекты взяты под
совместную охрану милиции и Национальной гвардии Украины.
По его словам, в настоящее время обеспечена круглосуточная охрана
мостов и путепроводов стратегического назначения, расположенных на
территории Изюмского и Купянского районов Харьковской области. «Сейчас
мы караульно охраняем 38 мостов… На сегодняшний день мы перекрыли
охраной мосты, которые являются наиболее важными: или диверсия на
данном инженерном сооружении приведет к невозможности движения, или
парализует его более чем на 20 мин», – заявил во время Всеукраинского
сбора общественных организаций и самооборон городов и поселков Украины
И. Балута.
Кроме того, как сообщил И. Балута, одним из ключевых вопросов этого
года стало также состояние и готовность 1 тыс. 346 защитных сооружений
области. В ОГА сообщили, что по результатам проведенной в 2014 г.
инвентаризации был утвержден план устранения недостатков и приведения в
состояние готовности этих сооружений для укрытия населения в особый
период. Было отмечено, что для этих целей возможно использование
инженерных сооружений двойного назначения – подвалов, подземных
паркингов, метрополитена. В целом по области свыше 50 тыс. таких
помещений, где могут найти укрытие около 900 тыс. человек, отмечают в
ОГА.
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Подчеркивается также, что в Харьковской области разрабатываются
информационные таблички с адресами временных укрытий и пунктов
выдачи средств индивидуальной защиты. «Мы сейчас занимаемся
разработкой пластиковых табличек для размещения в подъездах домов, где
будет указано информацию о том, куда надо двигаться жителям данного
дома в случае возникновения чрезвычайной ситуации», – сообщил глава
ОГА.
Отметим, что взрыв у здания суда был не первым эпизодом,
свидетельствующим о попытках дестабилизации положения в Харьковской
области.
В целом, по данным УСБУ в Харьковской области, по итогам года на
территории области было совершено 29 террористических актов,
16 правонарушений квалифицированы как диверсии. Кроме того, силовики
предотвратили четыре теракта, разоблачили шесть фактов содействия и
10 фактов финансирования террористической деятельности.
В конце ноября произошел взрыв трансформаторной будки возле
военного госпиталя. Причиной взрыва стала заложенная взрывчатка.
Комментируя последствия этого инцидента, советник главы МВД
А. Геращенко отметил, что «можно оценивать этот взрыв как теракт,
нацеленный на устрашение и дестабилизацию жителей Харькова, а также на
создание нервозной обстановки у выздоравливающих солдат и офицеров».
В то же время он подчеркнул, что ситуация в городе под контролем. «Думаю,
что это преступление будет также раскрыто, как и взрыв в кафе “Стена”,
совершенный обученными в России диверсантами», – написал он на своей
страничке в сосцети Facebook.
Позже в Балаклейском районе Харьковской области из гранатомета был
обстрелян железнодорожный состав с топливом, в результате чего произошел
пожар. Кроме того, также из гранатомета было обстреляно здание
ООО «Харьковрегионгаз».
Как сообщил А. Геращенко, взрыв на станции Шебелинка был
спланированным терактом, так как данный объект находится у крупнейшего
в Украине газового месторождения и больших складов оружия. «Место
теракта выбрано не случайно. Станция Шебелинка находится вблизи
райцентра Балаклея, где находятся крупные склады оружия и боеприпасов.
А
в
самом
пгт
Шебелинка
находится
государственный
газоперерабатывающий завод с одноименным названием», – отметил он.
Также А. Геращенко сообщил, что террористический акт анонсировал на
своей странице в соцсети известный пророссийский активист Ф. Екозьянц.
«Можно сказать, что сегодня был его звездный час. Фактически он сам в
своем
чате
задокументировал
свое
соучастие
в
организации
террористического акта. Когда мы рано или поздно к нему доберемся, то он,
я уверен, получит длительный срок тюремного заключения», – отметил
политик.
В конце января пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила,
что в рамках усиления антитеррористических мер в Харьковском регионе
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контрразведка СБУ разоблачила диверсионную группу, которая совместно с
боевиками из самопровозглашенной Донецкой народной республики
готовила вооруженную провокацию.
Согласно сообщению, провокации готовились по заказу российских
спецслужб с целью дискредитировать силы антитеррористической операции
на подконтрольных украинской власти территориях. Были задержаны три
жителя Харькова, у которых было задание совершить тяжкие преступления
против мирного населения в Донецкой области, переодевшись в форму
украинских военных.
Участники диверсионной группы получили указание прибыть в
Курахово Марьинского района Донецкой области, где их сообщники
приготовили для них оружие и военную форму с опознавательными знаками
украинских военных. «После этого злоумышленники готовились ограбить
местного предпринимателя, жестоко расправиться над ним и его семьей – это
должно было стать темой очередных заказных сюжетов на российском
телевидении», – уточнили в ведомстве.
У задержанных были изъяты два карабина, гранаты РГД-5, большое
количество патронов. «Таким образом, кураторы и главари ДНР пытались
отвлечь внимание мирового сообщества от преступлений российских
террористических подразделений и дестабилизировать ситуацию в мирных
городах», – отметили в СБУ.
О прекращении в результате спецоперации в Харькове деятельности
пророссийской организации «Исход» сообщил недавно министр внутренних
дел А. Аваков. «Спецоперация была реализована силами оперативных
подразделений милиции и регионального управления Службы безопасности
Украины. Деятельность так называемой общественной организации “Исход”
прекращена», – написал А. Аваков на своей странице в Facebook. По его
словам, во время обыска офиса «Исхода» правоохранители изъяли
антиукраинскую агитационную литературу. «Общественное движение
“Исход” громко заявило о себе в сети Интернет месяц назад. С первого дня
существования его участники не скрывали своих откровенных намерений
заниматься подрывной деятельностью в мирном Харьковском регионе», –
отметил А. Аваков. Он также сообщил о задержании лидера «Исхода»
О. Новикова.
Ранее А. Аваков также сообщал, что сотрудники МВД и СБУ
В Харькове задержали банду, которая занималась кустарным производством
и продажей оружия. По его словам, в ОПГ входило два харьковчанина и три
жителя области, которые называли себя участниками одной из региональных
общественных организаций. За время оперативных действий силовики
задокументировали несколько фактов продажи оружия, в частности
револьвера. Злоумышленники были задержаны во время очередной попытки
продать одно из своих изделий. В ходе обысков правоохранители изъяли 38
гранат, около 3 тыс. патронов, автоматы и ружья. Как отметил министр, во
главе ОПГ стоял некто Ю. Лашин – лидер так называемого «Слобожанского
козачества».
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О том, что российские спецслужбы причастны к терактам в Харькове и
Одессе, и таким образом пытаются запугать украинцев, заявлял недавно
советник главы СБУ М. Лубкивский. «Все эти попытки совершить
террористические акты, они связаны одной канвой: мы очень четко видим
взаимодействие доморощенных предателей и спецслужб РФ, чтобы с
помощью таких терактов или диверсий дестабилизировать ситуацию в
Украине, запугать украинских граждан», – сказал он, комментируя последние
теракты в Харькове и Одессе.
Советник главы СБУ призвал граждан не поддаваться панике, хаосу и
беспокойству, поскольку это играет «исключительно на руку врагу». «Мы
очень рассчитываем на поддержку общества: как только вы видите что-то
подозрительное: человека, или большой пакет, или суетливые действия, –
просим вас сразу информировать СБУ, милицию», – отметил он.
Эскалация конфликта на Востоке Украины и рост протестных
настроений по всей стране, по мнению некоторых экспертов, создает
предпосылки для возможной организации новых акций, направленных на
дальнейшую политическую дестабилизацию в Украине.
Что касается Харькова, то, по мнению некоторых обозревателей,
количество провокаций в городе в ближайшее время вряд ли уменьшится.
Это связано, в том числе, с ростом противоречий в местном политикуме
накануне местных выборов.
СМИ также отмечают, что сегодня практически на каждое сообщение о
ликвидации харьковского подполья, которое называет себя «Харьковскими
партизанами», следует ответ в виде новой диверсии. Судя по их заявлениям,
противники власти не собираются сворачивать свою деятельность. О том, что
для протестов снова придет время весной, пишут в соцсетях активные
пользователи «пророссийских» групп, таких как «Харьков – Новороссия»,
«Юго-Восточный фронт» и т. д.
В связи с ростом их медиа-активности, а также дискуссией вокруг
возможности «третьего Майдана», направленного против действующей
власти, эксперты указывают на растущую актуальность проблематики,
связанной с перспективами так называемой «Харьковской народной
республики» – проекта, реализация которого грозит дальнейшим
обострением политической ситуации в Украине. С ростом возможных угроз в
Харьковской области обозреватели связывают и назначение нового
губернатора.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Україна зробить усе, аби донести до світової спільноти правду про
події на Сході України. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман під час зустрічі з міністром закордонних справ Держави Ізраїль
А. Ліберманом у середу, 11 лютого.
Говорячи про двосторонню співпрацю, Голова Верховної Ради України
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та міністр закордонних справ Держави Ізраїль висловили переконання, що в
наших держав є значний потенціал співпраці в економіці, АПК, медичній
сфері та сфері забезпечення внутрішньої безпеки.
В. Гройсман та А. Ліберман високо оцінили нинішній рівень
двостороннього співробітництва та висловилися за активізацію його
міжпарламентської складової. На думку сторін, інтенсифікації співпраці між
нашими країнами сприяло скасування візового режиму.
Голова Верховної Ради подякував Державі Ізраїль за допомогу в
лікуванні й реабілітації українських бійців – учасників АТО та зазначив, що
Україна зацікавлена в обміні досвідом у сфері військової медицини як на
теоретичному, так і практичному рівнях. На думку В. Гройсмана,
перспективним
є
розвиток
двосторонньої
співпраці
у
сфері
антитерористичної діяльності.
Сторони також висловилися за необхідність проведення інвентаризації
наявної законодавчої бази співробітництва й розробку нових законодавчих
актів, спрямованих на підтримку подальшого розвитку співпраці. У цьому
контексті В. Гройсман доручив апарату Верховної Ради спільно із МЗС
України проаналізувати стан законодавства у сфері українсько-ізраїльської
співпраці.
Керівник парламенту повідомив, що 74 народні депутати висловили
побажання вступити до відповідної міжпарламентської групи дружби, і
зазначив, що вона має долучитися до цієї роботи.
Сторони наголосили на взаємній підтримці України та Ізраїлю в
міжнародних організаціях.
У свою чергою А. Ліберман повідомив, що в Ізраїлі проживає 400 тис.
вихідців з України, чим обумовлений «величезний інтерес» до подій в
Українській державі. «Ваші проблеми нам знайомі і близькі», – сказав
міністр і запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну на
міжнародній арені (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман провів у середу зустріч із
представниками Світового конгресу українців (СКУ) на чолі з Є. Чолієм.
В. Гройсман висловив переконання, що в нинішній ситуації треба надати
першочергового значення розвитку відносин з українською громадою за
кордоном та її провідними організаціями. Сторони висловилися за
інтегрованість взаємодії та наголосили на необхідності докласти всіх зусиль
задля збереження України як унітарної, цілісної держави. «Робота
парламенту має зараз важливу роль – він повинен бути двигуном і робити
усе, аби добрі ідеї ставали правильними рішеннями», – сказав В. Гройсман.
При цьому він заявив про відкритість і готовність українського парламенту
до співпраці. В. Гройсман високо оцінив позицію Канади й Австралії щодо
підтримки України в питанні припинення та подолання агресії з боку Росії.
Керівник парламенту зазначив, що відкриття в Києві представництва
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СКУ сприятиме активізації взаємодії України з конгресом (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Парламент і уряд робитимуть усе для реалізації реформи врядування
на місцях.
Децентралізація сьогодні є завданням номер один у структурі реформ,
зважаючи на важливість розбудови якісної системи врядування. На цьому
наголосив Голова Верховної Ради України В. Гройсман, виступаючи в
середу, 11 лютого, під час розширеного засідання Кабінету Міністрів
України.
В. Гройсман підкреслив, що децентралізація, яку «підтримує
парламентська коаліція», дасть змогу здійснити секторальні реформи в усіх
сферах. «Парламент не буде гальмом реформ», – заявив він.
Голова Верховної Ради заявив, що децентралізація в жодному разі не
послабить державу, а, навпаки, її посилить. «Не здійснивши першого
завдання, – повернути владу людям, повернути владу на місця – ми не
зможемо досягти успіхів у будь-якій сфері», – зазначив він.
В. Гройсман зауважив, що перші кроки в цьому напрямі вже здійснено:
ухвалено зміни до Податкового й Бюджетного кодексів, у бюджеті на
поточний рік закладено реальні механізми децентралізації.
Голова Верховної Ради нагадав, що нещодавно парламент ухвалив
важливі законодавчі акти, які регулюють відносини у сфері місцевого
самоврядування, зокрема закон про регіональну політику. «Це означає, що з
ручного управління виведено 3 млрд коштів, які будуть направлятися на
формування інфраструктурних проектів на територіях. Це додатковий ресурс,
який дозволить територіям розвиватися», – сказав він.
Закон про добровільне об’єднання громад, зазначив В. Гройсман, дасть
змогу успішно формувати самодостатні громади, що дасть можливість людям
отримувати якісні послуги на місцевому рівні.
В. Гройсман поінформував, що, відповідно до даних Асоціації міст
України, обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів порівняно з 2014 р.
збільшився на 34 млрд грн. «Це колосальний ресурс, який залишився на
місцях, це збільшення власних ресурсів місцевих бюджетів», – сказав він. За
словами керівника парламенту, на 22 % зменшилася кількість дотаційних
бюджетів, на 11,5 % зросла кількість місцевих бюджетів-донорів. «Це дуже
гарний старт», – зазначив В. Гройсман.
Голова Верховної Ради особливо наголосив на важливості реалізації
ухвалених законодавчих рішень, заявивши, що парламент й уряд робитимуть
усе, аби об’єднати зусилля законодавчої і виконавчої влади в практичному
впровадженні законів. «Для нас надзвичайно важливою є підтримка на
місцях», – додав він.
В. Гройсман повідомив про створення в парламенті експертної групи з
питань законодавчого забезпечення децентралізації влади та реформування
місцевого самоврядування, до складу якої увійшли представники усіх
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політичних фракцій Верховної Ради, всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, експерти.
Завданням цієї групи є напрацювання єдиних комплексних рішень щодо
реформи місцевого самоврядування, розвитку місцевих громад,
децентралізації влади.
Керівник парламенту наголосив, що глави обласних державних
адміністрацій «мають бути гарантами того, що права громади не будуть
порушені». «Треба підтримувати громади, стимулювати їх об’єднання, і тоді
результат децентралізації буде кращим, вона не буде зупинена», – підсумував
він (Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua).
– 2015. – 11.02).
***
Встановлення миру, відновлення територіальної цілісності держави
й запровадження реформ є бажанням кожного громадянина України. Про
це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман, виступаючи в середу
під час розширеного засідання Кабінету Міністрів України.
Керівник парламенту наголосив, що в цих питаннях «влада сьогодні
справді єдина, і ми маємо дати відповідь на ті запитання, які є сьогодні у
суспільстві».
В. Гройсман також подякував Президентові України за пропозицію
очолити Конституційну комісію. «Я думаю, що ми спільно з експертним
середовищем, Венеціанською комісією зробимо якомога кращий проект,
який дозволить зробити країну сильнішою, з адекватним розподілом
фінансових ресурсів, повноважень і, головне, відповідальністю, яка має бути
невід’ємною частиною децентралізації», – сказав В. Гройсман (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх
справ».
Законодавчим актом оптимізується структура Міністерства внутрішніх
справ. Зокрема, існуючі спеціальні підрозділи МВС об’єднано у єдиний
універсальний спеціальний підрозділ міліції.
Законом також усунено дублювання функцій в діяльності ГУБОЗ МВС,
транспортної міліції, уповноважених органів внутрішніх справ у справах
дітей, які фактично виконують функції, що належать до компетенції блоку
кримінальної міліції та міліції громадської безпеки, маючи при цьому власні
управлінські апарати.
Відповідні зміни та доповнення внесено до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального кодексу,
законів «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність»,
«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»,
«Про транспорт», «Про загальну структуру і чисельність Міністерства
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внутрішніх справ України» та «Про ветеринарну медицину».
Законопроект зареєстровано за № 1550 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу»
(дерегуляція).
Законом з метою дерегуляції умов та порядку здійснення господарської
діяльності внесено ряд змін до законодавчих актів України, які
передбачають, зокрема, привести законодавство в окремих сферах у
відповідність до законодавства Європейського Союзу, ліквідувати дозвільні
центри як окрему складову центрів надання адміністративних послуг та
зосередити надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності у центрах надання
адміністративних послуг, скасувати необхідність одержання деяких
дозвільних документів тощо.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1580 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за
окремі військові злочини».
Законом посилено кримінальну відповідальність військовослужбовців за
вчинення окремих військових злочинів в умовах особливого періоду.
З цією метою внесено зміни до статей 402-405, 407-411, 413, 418-421,
425, 426, 428, 435 Кримінального кодексу, якими встановлено більш сувору
відповідальність за військові злочини, передбачені вказаними статтями, якщо
їх вчинено не лише в умовах воєнного стану, а й в умовах особливого
періоду, під яким розуміється період, що охоплює час мобілізації, воєнний
час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Законопроект зареєстровано за № 1552 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання
питання відповідальності за вчинення насильства в сім’ї».
Законодавчим актом виключено зі статті 173-2 Кодексу України про
адміністративні правопорушення покарання у вигляді штрафу та виправних
робіт. При цьому залишено покарання у вигляді громадських робіт або
адміністративного арешту, а також передбачено можливість застосування
приводу до особи, яка ухиляється від явки до органу внутрішніх справ або
суду у справі про вчинення насильства в сім’ї.
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Законопроект зареєстровано за № 0920 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.02).
***
11 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
відкритість використання публічних коштів».
Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації
про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами
коштів державного й місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання
державної та комунальної власності, фондами загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Встановлюється, зокрема, що інформація, яка оприлюднюється згідно із
цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і
місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та
подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання
публічних коштів.
Згідно з документом, єдиний веб-портал використання публічних коштів
є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на
якому оприлюднюється інформація згідно із цим Законом. Доступ до
інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних
коштів, є вільним і безоплатним. Адміністрування єдиного веб-порталу
використання публічних коштів і затвердження форм, за якими надається
інформація про заплановане і фактичне використання публічних коштів для
оприлюднення, здійснюється суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів
України. Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання
публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0949 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 186-1 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури
погодження проекту землеустрою».
Документом встановлюється, що у висновку про відмову погодження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, органами
виконавчої влади, які здійснюють його погодження, має бути надано
вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою та розумний термін для
усунення таких недоліків.
Також цим органам забороняється повторно відмовляти в погодженні
таких проектів у разі, якщо всі зауваження, висловлені у їхньому
попередньому висновку, були усунені, і висувати додаткові зауваження до
проекту в разі, якщо такі зауваження не були висунені в попередньому
висновку.
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Відповідний законопроект зареєстровано за № 1025-1 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Верховна Рада України ухвалила проект постанови про внесення змін
до Постанови Верховної Ради України № 77/98-ВР від 4 лютого 1998 р.
«Про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді
України» (реєстр. № 1814) (назва документа – за першоджерелом).
З цього питання доповів голова Комітету з питань інформатизації та
зв’язку О. Данченко. Він нагадав, що Консультативна рада з питань
інформатизації при Верховній Раді була створена ще в 1998 р. Але останнє
засідання проводилося майже три роки тому. У VII ж скликанні Верховної
Ради воно, взагалі, жодного разу не проводилося. Тому необхідно
модернізувати діяльність цієї дорадчої ради, яка повинна стати основою для
залучення представників інститутів, громадського суспільства та ринку для
впорядкування нормативно-правової бази у сфері інформатизації,
телекомунікації, зв’язку, кібербезпеки тощо.
За словами доповідача, головною метою ради є сприяння Верховній Раді
у виробленні політики у сферах розвитку інформаційного суспільства,
високих технологій, при підготовці та затвердженні завдань Національної
програми інформатизації, а також при підготовці та прийнятті законів
України в цих сферах з урахуванням найновіших досягнень і технологічних
рішень.
Верховна Рада 238 голосами прийняла проект постанови (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення
парламентських слухань на тему: “Перспективи запровадження
Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України”»
(реєстр. № 2066).
Голова Комітету з питань європейської інтеграції І. Геращенко
зазначила, що комітет пропонує провести такі слухання 15 квітня поточного
року напередодні проведення Ризького саміту, який відбудеться 21–22 травня
у Ризі. На сьогодні Латвія головує в Європейському Союзі, й українська
сторона сподівається отримати все-таки позитивні сигнали відносно введення
безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.
Документом з цією метою пропонується заслухати уряд, громадські
організації, які моніторять цей процес, щоб мати певний термін для того, щоб
ті завдання, які стоять перед парламентом, у тому числі щодо вдосконалення
українського законодавства для виконання умов, для введення безвізового
режиму, ще встигли зробити.
262 голосами документ було прийнято (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.02).
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***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про рекомендації
парламентських слухань на тему: “Про стан та законодавче
забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”».
Постановою, зокрема, передбачено:
1. Схвалити рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та
законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери
держави», що додаються.
2. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 2015 р. поінформувати
Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських
слухань, схвалених цією Постановою.
3. Апарату Верховної Ради України разом з Комітетом Верховної Ради
України з питань науки і освіти забезпечити в установленому порядку
видання збірки матеріалів за результатами парламентських слухань на тему:
«Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної
сфери держави».
Документ зареєстровано за № 2039 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
11 лютого народні депутати повторно розглянули Закон України
«Про внесення змін до Закону України “Про мораторій на стягнення
майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній
валюті» щодо посилення захисту прав позичальників” (реєстр. № 1610) з
пропозиціями Президента України.
Пропозиції Президента України до Закону доповіла голова
Національного банку України В. Гонтарева. Вона повідомила, що
Президентом України застосовано право вето до Закону України «Про
мораторій на стягнення майна громадян України», наданого як забезпечення
кредитів в іноземній валюті (щодо посилення захисту прав позичальників)»,
прийнятого Верховною Радою України 28 грудня 2014 р.
Доповідач рішення Президента України щодо застосування вето до
цього Закону пояснила тим, що, замість комплексного вирішення проблем,
пов’язаних з виконанням зобов’язань за кредитами в іноземній валюті, Закон
лише вносить зміни до базового закону. «Цей Закон з червня минулого року
встановив заборону на стягнення майна осіб, які мають валютні кредити,
фактично позбавивши кредиторів права задовольняти свої законні вимоги за
рахунок заставленого майна боржника», – зазначила вона, наголосивши, що
«встановлений мораторій є неприпустимим втручанням в господарську
діяльність,
створює
значні
реальні
загрози
для
настання
неплатоспроможності банків та позбавляє їх можливості виконувати свої
зобов’язання перед вкладниками. Він також є дискримінаційним щодо
позичальників, які сумлінно виконують власні зобов’язання перед
банківськими установами. Такий підхід... лише відтерміновує на
невизначений строк вирішення проблем валютних позичальників, залишаючи
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їх сам-на-сам зі зростаючим боргом».
Голова Національного банку повідомила, що Президент України
пропонує цей Закон відхилити.
Наступним логічним кроком, за її словами, вбачається скасування
самого Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян,
наданого для забезпечення кредитів в іноземній валюті» з одночасним
вирішенням питання валютних позичальників по суті.
Пропозицію Президента України про відхилення Закону підтримали
лише 14 народних депутатів.
Головуючий поставив на голосування пропозицію профільного комітету
про подолання вето Президента України на Закон України «Про внесення
змін до Закону України “Про мораторій на стягнення майна громадян
України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті” щодо
посилення захисту прав позичальників».
Пропозицію підтримали 129 народних депутатів (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко у Мінську провів коротку зустріч з
Президентом Білорусі О. Лукашенком. «Сьогодні мирний процес в Україні
всі пов’язують з Мінськом, і я сподіваюся, що й сьогоднішня зустріч
відповідатиме найкращим очікуванням», – наголосив глава держави.
«Сьогодні мирний процес пов’язують з Мінським протоколом від
5 вересня та Мінським меморандумом від 19 вересня», – також додав він.
П. Порошенко висловив переконання в тому, що саме від сьогоднішньої
мінської зустрічі «нормандської четвірки» весь світ очікує, чи піде ситуація
шляхом деескалації, припинення вогню та відводу військ.
Глава держави висловив подяку Президенту О. Лукашенку за його
особисту участь та небайдужість до мирного процесу в Україні. «Ви зробили
все можливе», – сказав Президент та подякував за ефективну організацію
зустрічі.
У свою чергу, Президент О. Лукашенко висловив Президенту України
подяку за довіру до Білорусі та її народу. «Це дорогого коштує, і ми
робитимемо все, щоб в Україні був мир та спокій», – сказав О. Лукашенко та
наголосив, що Білорусь виконала всі свої зобов’язання (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
11.02).
***
Україна була, є і буде унітарною державою, заявив Президент
П. Порошенко на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України.
«Федералізація – це насіння, яке не приживеться на українському ґрунті», –
зазначив глава держави.
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Президент наголосив на необхідності втілення в життя програми реформ
і відзначив першочерговість децентралізації. «Децентралізація, яку ми
розробляємо, не матиме нічого спільного з федералізацією. Україна –
унітарна держава, і це повністю відповідає ставленню українського народу.
Понад 80 % населення твердо стоять на позиції унітарності нашої держави»,
– зазначив Президент.
Глава держави наголосив, що децентралізація в Україні проводитиметься
з використанням міжнародного досвіду. За його словами, уже працюють
міжнародні експерти та радники, а за основу було взято досвід Польщі. При
цьому він повідомив, що ряду питань децентралізація не торкнеться, зокрема
це стосується оборони, тобто не буде ніяких делегувань прав чи створення
місцевих батальйонів або народних міліцій, безпеки та зовнішньої політики.
«В процесі децентралізації слід посилити відповідальність за сепаратистські
заяви, які ведуть до розколу країни», – додав Президент. Також не буде
компромісу в питанні державної мови – єдиною є й залишиться українська.
При цьому, як підкреслив Президент, гарантуватиметься захист регіональних
мов, які будуть прийняті місцевими радами.
Нині доопрацьовується законопроект про внесення змін до Конституції,
внесений Президентом. Глава держави повідомив, що готовий указ про
створення Конституційної комісії, і він запропонує очолити цю комісію
Голові Верховної Ради В. Гройсману (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Влада готова до введення воєнного стану в разі ескалації ситуації на
Сході України. Про це заявив Президент П. Порошенко під час засідання
уряду.
«І я, і уряд, і Верховна Рада готові до прийняття рішення про введення
воєнного стану на всій території України, – зазначив він. – Я ні в якому разі
не буду затримуватися з цим рішенням, якщо безвідповідальні дії агресора
приведуть до серйозної подальшої ескалації конфлікту. Я впевнений в тому,
що наша країна зможе себе захистити, і кожен зробить все можливе, щоб ми
продемонстрували, що перемога буде за нами. Але я наголошую, що я –
Президент миру, і військовим шляхом ситуацію на Донбасі не вирішити»
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
Президент П. Порошенко доручив Кабінету Міністрів забезпечити
виплати грошової допомоги родинам загиблих і громадянам, які
постраждали від обстрілу терористами 10 лютого в Краматорську.
«В мене прохання, щоб сьогодні на засіданні уряду було прийнято рішення
щодо виділення коштів в Краматорську родинам, де є загиблі, та пораненим»,
– сказав глава держави на розширеному засіданні уряду.
Президент зазначив, що в ніч на 11 лютого відвідав місто, яке було
обстріляне системами залпового вогню «Смерч». У результаті
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терористичного акту загинуло 16 людей, основна частина яких мирні
мешканці, та понад 60 осіб було поранено, у тому числі п’ятеро дітей.
Президент наголосив, що українці прагнуть миру і виводу війська
загарбника з території України. При цьому П. Порошенко наголосив, що
бойовий дух українських військових дуже високий. «Ми за мир, але якщо
треба дати по зубам, то будемо давати. Ми будемо боронити свою землю», –
підкреслив глава держави.
П. Порошенко повідомив, що 10 лютого було проведено декілька
успішних операцій на Дебальцівському плацдармі, які дали змогу взяти під
контроль два населені пункти. Також була організована контроперація в
районі Маріуполя. «Внаслідок контрнаступальної операції пересунуто лінію
зіткнення у точній відповідності з Мінським меморандумом. Завдяки діям
українських підрозділів було виконано два завдання: вихід на лінію
Мінського меморандуму та унеможливлення обстрілу Маріуполя», – сказав
Президент.
Звертаючись до присутніх на засіданні Кабінету Міністрів голів
місцевих державних адміністрацій, Президент відзначив важливість
забезпечення проведення мобілізації: «Мобілізація буде відбуватись за
планом, але темпи – різні, інколи навіть в сусідніх областях по-різному
працюють голови обласних державних адміністрацій. Захист країни – один з
головних критеріїв оцінки вашої роботи» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
11.02).
***
10 лютого Президент П. Порошенко провів телефонну розмову із
Президентом Європейської ради Д. Туском.
П. Порошенко і Д. Туск обговорили ситуацію на Донбасі. Президент
України повідомив про ескалацію конфлікту та артилерійський обстріл
Краматорська, унаслідок чого загинули українські цивільні громадяни та
військові, а також десятки людей було поранено. Глава держави наголосив,
що ескалація конфлікту потребує більш рішучих дій на підтримку України з
боку світової спільноти, у тому числі консолідованої позиції Європейського
Союзу.
Президент Д. Туск запросив Президента П. Порошенка взяти участь у
засіданні Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі в четвер, 12 лютого,
для обговорення ситуації та координації подальших кроків (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 10.02).
***
10 лютого Президент України П. Порошенко провів телефонну
розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Б. Обамою.
П. Порошенко й Б. Обама обговорили ситуацію на Донбасі та
наголосили на необхідності припинення вогню й мирного врегулювання на
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основі втілення мінських домовленостей. Президент США висловив
співчуття з приводу загибелі українських громадян і підкреслив свою
підтримку переговорам щодо мирного врегулювання.
Президенти України й США наголосили на необхідності виконання
Росією своїх зобов’язань згідно з мінськими домовленостями.
Також президент Б. Обама запевнив у готовності США й надалі
підтримувати Україну в отриманні нею фінансової допомоги від
міжнародних партнерів і міжнародних фінансових організацій задля
здійснення необхідних реформ.
П. Порошенко й Б. Обама домовилися про тісну координацію подальших
кроків після зустрічі в нормандському форматі в Мінську 11 лютого
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 10.02).
***
Президент П. Порошенко та міністр закордонних справ Іспанії
Х. Марфіль провели зустріч.
Глава держави подякував міністру за позицію Іспанії на підтримку
суверенітету й територіальної цілісності та за солідарність з Україною.
«Я думаю, Іспанія дуже добре розуміє ситуацію в Україні, і те, наскільки
важливо протидіяти тероризму», – сказав Президент.
Президент поінформував іспанського міністра про обстріли терористами
мирного Краматорська, міста, яке в 45 км від зони бойових дій, у результаті
чого загинуло багато цивільних і десятки поранено, з яких п’ятеро – діти.
Голова МЗС Іспанії висловив Президенту та українському народу
співчуття з приводу терористичної атаки на Краматорськ, що призвела до
людських жертв. За словами міністра, Іспанія дуже добре розуміє загрози, які
несе тероризм.
Х. Марфіль повідомив, що Іспанія виступає за єдність Європейського
Союзу у його солідарності з Україною. «Ви можете на нас розраховувати. Ми
ніколи не визнаємо жодних дій, що суперечать Конституції вашої держави»,
– запевнив міністр. Він також зазначив, що Іспанія готова співпрацювати з
Україною у сфері економічних реформ: «Ми знаємо, якою високою є
політична ціна реформ, вони потрібні. Ви зараз очолюєте найбільш
прореформаторську команду за всю історію України. Ми Вас повністю
підтримуємо» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 10.02).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з прем’єрміністром Королівства Швеція С. Льовеном.
Прем’єр-міністр Швеції висловив співчуття Президенту та народу
України у зв’язку з атакою на Краматорськ, унаслідок якої загинуло понад
10 осіб і десятки було поранено, у тому числі діти.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та погодилися, що
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Україна сьогодні є серед пріоритетних питань порядку денного глобальної
безпеки. Зокрема, С. Льовен запевнив, що українському питанню буде
приділена значна увага під час дебатів на тему зовнішньої політики у
шведському парламенті.
П. Порошенко та С. Льовен також скоординували позиції щодо
подальших кроків задля мирного врегулювання ситуації в Україні
напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі 12 лютого.
Також Президент України й прем’єр-міністр Швеції обговорили питання
візиту С. Льовена в Україну, який відбудеться наступного місяця (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 10.02).
***
Президент України в терміновому порядку відвідав Краматорськ
Донецької області, яке 10 лютого обстріляли бойовики, та ознайомився із
ситуацією на місці. Глава держави оглянув місце трагедії і відвідав
поранених унаслідок ракетного обстрілу.
Під час огляду зруйнованого будинку в центрі міста, у який влучив
снаряд системи «Смерч», унаслідок чого постраждали чотири родини,
Президенту були представлені залишки ракет і наслідки їхньої руйнівної дії.
«Це докази застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення
міста Краматорськ, в самому його центрі. У мене в руках елемент касетного
боєприпасу “Смерч”, який має радіус застосування до 90 км. Нелюди
використовують проти цивільного населення касетні боєприпаси. Ці докази
будуть використані, в тому числі й мною, в Мінську і в Раді Європейського
Союзу», – наголосив Президент.
Глава держави зауважив, що очевидним є той факт, що на сьогодні
Україна перебуває під атакою найпотужнішої зброї, причому «інформація,
яка міститься на цьому заряді, переконливо доводить, що це заряд
російського виробництва і російського застосування». «Це злочин проти
людяності, коли мирні люди гинуть в своїх домівках, на вулицях, там, де
немає військових, в 50 км від лінії фронту, від російської зброї. Це абсолютно
неприйнятно», – сказав П. Порошенко.
Під час відвідування міської лікарні, у якій перебувають постраждалі,
Президент обійшов палати й поспілкувався з пораненими, підтримав їх і
доручив главі Донецької ОДА надати допомогу всім постраждалим від
обстрілу, насамперед пораненим. «Забезпечте людей всім необхідним –
ліками, необхідною медичною допомогою», – сказав він, звертаючись до
голови ОДА О. Кіхтенка.
«Тут в палаті лежить маленький хлопчик трьох років. Йому чудові лікарі
врятували життя і врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама
загинула, прикривши його своїм тілом. Хлопчику лише три роки, і він про це
ще не знає…» – повідомив Президент.
П. Порошенко також оглянув кілька житлових будинків, які були
зруйновані під час артилерійської атаки. Після цього він провів оперативну
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нараду щодо ситуації в зоні АТО та подій у Краматорську. «Ми вимагаємо
миру без будь-яких умов. Ми вимагаємо зупинити вогонь, вивести іноземні
війська, закрити кордон. Їм немає що тут робити. У нас немає ніякого
конфлікту. Ми знайдемо компроміс всередині країни. Ми маємо захистити
мир, захистити спокій міста Краматорськ, маємо захистити Україну. І саме
тому я їду до Мінська, щоб негайно, без будь-яких умов припинити вогонь і
почати політичний діалог. Ми самі розберемось», – наголосив глава держави.
За останніми даними, унаслідок артилерійського обстрілу Краматорська,
зокрема житлових кварталів і головного штабу АТО, загалом постраждало 64
особи (29 військових і 35 цивільних). З них 16 людей загинуло. Серед тих,
хто залишився живим, 10 – важкопоранені. За даними СБУ, кількість
пошкоджених обстрілами будинків сягає 41 (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
11.02).
***
Президент України П. Порошенко представив колективу Генеральної
прокуратури Генерального прокурора В. Шокіна.
Президент підкреслив, що головним завданням Генпрокуратури є
розслідування вбивств учасників Майдану. «До 22 лютого напрацювання, які
були зроблені, мають бути реалізовані», – наголосив П. Порошенко.
Глава держави підкреслив, що Генеральна прокуратура має використати
можливості, надані законом про заочне правосуддя, для того щоб провести
суд над В. Януковичем і його поплічниками. «Питання не тільки в тому, щоб
поплічники опинилися за ґратами, а в тому, щоб весь світ побачив: це вже
інша Україна, яка вміє жити по-іншому, яка здатна притягнути до
відповідальності тих, хто розкрадав та знищував країну», – сказав глава
держави.
Президент наголосив, що важливим завданням Генеральної прокуратури
є відновлення довіри людей. «Я сподіваюсь, що першими кадровими
призначеннями суспільство буде приємно вражене, і Вашу позицію буде
підтримано», – зазначив П. Порошенко.
Президент закликав Генерального прокурора забути про зобов’язання
перед 318 народними депутатами, які проголосували за його кандидатуру.
«Ви ні перед ким не маєте зобов’язань, крім як перед українським народом»,
– сказав П. Порошенко.
Він підкреслив, що очікує від Генпрокуратури більшої жорсткості в
боротьбі з корупцією.
Президент закликав ГПУ налагодити роботу із засобами масової
інформації та громадськістю (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 11.02).
Заява Прем’єр-міністра
переговорів із місією МВФ.

***
України А.

Яценюка

за

підсумками
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Щойно відбулося засідання Кабінету Міністрів України. Уряд України
схвалив проект меморандуму між Україною та Міжнародним валютним
фондом.
Нагадаю, у минулому році у нас була річна програма стенд-бай з
Міжнародним валютним фондом, і весь перелік реформ, передбачений
програмою, був виконаний українським урядом. Але у зв’язку з російською
військовою агресією і загостренням ситуації на Сході України ми звернулися
до наших західних партнерів та Міжнародного валютного фонду щодо
розширення програми фінансової підтримки України.
Ми звертаємось до Міжнародного валютного фонду з клопотанням про
затвердження Радою директорів Міжнародного валютного фонду
чотирирічної програми співпраці з Україною. Це Extended Fund Facility
(механізм розширеного кредитування. – ред.), що загалом дасть можливість
Україні протягом чотирьох років додатково отримати у вигляді фінансової
підтримки близько 25 мільярдів доларів США. 17,5 мільярда із них – це
кошти, які Міжнародний валютний фонд надасть Україні для стабілізації
фінансової ситуації в країні.
Україна протягом чотирьох років буде проводити реформи, необхідні
для економічної та фінансової стабілізації держави. Це програма реформ не
для МВФ – це програма для реформ в Україні. Метою програми є
відновлення економічного зростання. Ми очікуємо, що в разі успішності
програми і зупинки російської військової агресії, в 2016 році українська
економіка почне зростати.
Програма передбачає низку важливих, складних, але ефективних рішень:
в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведенні ладу в
енергетичному секторі, оптимізації та скороченні державних видатків,
збільшенні до 3 % ВВП видатків на інвестиції, скороченні апарату державних
чиновників, наведенні справедливості в пенсійній реформі і, в першу чергу, –
мова йде про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій.
Також урядом передбачається широка програма з допомоги
малозабезпеченим верствам населення. У кінці поточного року, із грудня,
уряд проведе індексацію грошових доходів населення. Програма передбачає
необхідність індексації або підвищення грошових доходів населення залежно
від рівня цін протягом всієї тривалості її дії.
Окрім того, програма передбачає допомогу у вигляді 12,5 мільярда
гривень – це тільки в поточному році – малозабезпеченим верствам
населення від зміни цін і тарифів, у першу чергу на енергоносії.
Ми очікуємо, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду після
завершення переговорів із МВФ – формально переговори ми вже завершили
– схвалить дану програму, і Україна отримає доступ як до фінансових
ресурсів міжнародних кредиторів, так і до фінансових ресурсів, у тому числі
й приватних інвесторів.
Метою програми є також стабілізація банківської системи і валютного
курсу. Адже відновлення довіри до України через прийняття чотирирічної
програми слугуватиме серйозним чинником для стабілізації валюто23

обмінного курсу і об’єктивно сильної банківської системи України, яка також
дасть українській економіці можливість розвиватися.
Український уряд завершив переговори. Переконаний в тому, що
політичні сили, які сформували проєвропейську коаліцію в парламенті
України, несуть спільну відповідальність перед народом України за
ефективність реформ.
Це – ті реформи, яких потребує країна. Саме під ці реформи, викладені в
меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом, наші іноземні
партнери будуть давати фінансову допомогу.
Ситуація є складною. 40 мільярдів доларів, які були отримані режимом
В. Януковича у вигляді кредитів, а нам їх зараз треба повертати, – це
надмірне навантаження на Державний бюджет. Але завдяки нашій
поступовій ефективній роботі в рамках чотирирічної програми з
Міжнародним валютним фондом ми переконані, що 2016 рік для України
стане роком як стабілізації, так і економічного зростання. І зараз від
парламентської коаліції, уряду і в цілому від країни залежить, наскільки ми
здатні швидко і ефективно впроваджувати необхідні для країни реформи.
Перемовини завершені. Ми очікуємо тільки на формальне рішення Ради
директорів Міжнародного валютного фонду (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 12.02).
***
Уряд України запропонує зміни до Державного бюджету для
забезпечення тимчасово переміщених осіб. Про це повідомив Прем’єрміністр України А. Яценюк на розширеному засіданні Кабінету Міністрів
України в середу, 11 лютого, за участі Президента України П. Порошенка,
Голови Верховної Ради України В. Гройсмана, голів обласних державних
адміністрацій.
Глава уряду наголосив, що з територій, які тимчасово перебувають під
контролем терористів, до інших областей України виїхало понад мільйон
осіб.
Він нагадав, що тимчасово переміщеним особам виплачується разова
допомога, щомісяця уряд виплачує цим особам 884 грн для непрацездатних і
половину цієї суми – для працездатних осіб, а також виділяє кошти на
утримання місць перебування для тимчасово переміщених осіб, у тому числі
тих, які Україна отримала як міжнародну допомогу. «Це мільярдні кошти», –
наголосив він.
А. Яценюк підкреслив, що в державному бюджеті не вистачає коштів на
те, щоб забезпечувати тимчасово переміщених осіб. «Зараз ми будемо
вносити зміни до Державного бюджету», – повідомив він.
Глава уряду нагадав, що через російську військову агресію за рік
Україна втратила 20 % економіки: «Війна в країні забирає життя людей і
забирає життя економіки».
При цьому, наголосив А. Яценюк, уряд виплачує пенсії та заробітні
плати: «Це відповідальність уряду. Ми платимо всі соціальні виплати».
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Глава уряду підкреслив, що основне – аби влада «працювала як однаєдина машина»: «Усі повинні знати, що таке відповідальність і ефективність
роботи. Наше завдання – принести впевненість у завтрашньому дні,
захистити державу, захистити майбутнє, принести зміни, на які очікували
мільйони» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до голів обласних
державних
адміністрацій
щотижня
публікувати
звіти
про
використання бюджетних коштів. Про це він сказав на розширеному
засіданні Кабінету Міністрів України в середу, 11 лютого, за участі
Президента України П. Порошенка, Голови Верховної Ради України
В. Гройсмана, голів обласних державних адміністрацій.
Водночас глава уряду підкреслив, що бюджетна децентралізація була
проведена «не для того, щоби були непрозорі тендери, щоб на свої фірми
відправляли кошти, які заплатили громадяни України як платники податків, і
втридорога проводили ремонтні роботи».
А. Яценюк наголосив, що з цією метою уряд розробив зміни до закону
про державні закупівлі «і окрему процедуру по розкриттю всієї інформації
про використання бюджетних коштів».
Глава уряду звернувся до керівників обласних державних адміністрацій
та міських голів щотижня публікувати на сайтах ОДА звіти про
використання бюджетних коштів: «Щоб громада знала, хто який підряд
отримав, коли дорога буде зроблена, хто робить цю дорогу, які кошти буде
вартувати той чи інший об’єкт».
Він нагадав, що практично весь склад Кабінету Міністрів здійснив
поїздки в регіони для консультацій щодо бюджетної децентралізації: «Одна
справа, коли сидиш у теплому кабінеті, а інша справа, коли виходиш
безпосередньо до людей і чуєш ту реальність, яка є в країні. По-іншому
рішення приймаються – якісніші, ефективніші і розумніші».
А. Яценюк звернувся до керівництва ОДА: «Коли в країні така складна
ситуація, до людей треба виходити і пояснювати. Так, як пояснює глава
держави, уряд – що ми робимо і для чого» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк висловив сподівання, що
протягом 48 год будуть завершені переговори з Міжнародним валютним
фондом. Залишилося декілька невирішених питань, зокрема щодо
реформування енергетичного сектору. Про це глава уряду повідомив на
розширеному засіданні Кабінету Міністрів України в середу, 11 лютого, за
участі Президента України П. Порошенка, Голови Верховної Ради України
В. Гройсмана, голів обласних державних адміністрацій.
А. Яценюк підкреслив, що дуже багато для того, щоб переговори з МВФ
були ефективними, зробив Президент України. А. Яценюк висловив
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вдячність міністру фінансів Н. Яресько, міністру соціальної політики
П. Розенку і всьому складу уряду за участь у переговорах: «Перемовини
непрості, бо просто так ніхто нікому гроші не дає».
Глава уряду наголосив, що минулого року Україна виконала всі критерії,
визначені міжнародними кредиторами. Він зазначив, що реформи – «це не
скасувати податки і не збільшити заробітні платні та зменшити пенсійний
вік». «Реформи – це закласти фундамент, щоби країна стала на нові
економічні рейки, і той, хто може – отримав можливості. А тому, хто не
може, повинна допомогти держава. Той обсяг роботи, який пророблений,
потребує єдності і солідарності не тільки між Президентом, урядом і
керівництвом парламенту, а в першу чергу всередині парламенту», –
наголосив А. Яценюк.
Глава уряду звернувся до членів парламенту України: «Зараз у нас не
виборча кампанія до місцевих органів влади. Зараз стоїть питання виживання
держави. І парламентська коаліція, яка йшла на європейських принципах
реформ і змін, відповідальності перед країною, повинна взяти разом з
урядом, який формувався цією парламентською коаліцією, всю повноту
відповідальності за ухвалення невідкладних і необхідних законів, що є
частиною нашого пакета реформ, запровадженого під час перемовин з
Міжнародним валютним фондом і міжнародними кредиторами» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
На розширеному засіданні уряду України в середу, 11 лютого,
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до керівників ОДА взяти
під контроль питання незаконних перевірок малих і середніх
підприємств, а МВС України – порушувати справи за скаргами щодо
незаконних перевірок.
Він наголосив на випадках невиконання на місцях ухваленого
парламентом закону щодо заборони на проведення перевірок для суб’єктів
малого й середнього бізнесу: «За законом перевірки малого бізнесу
заборонені протягом двох років, для всіх суб’єктів підприємницької
діяльності – в першій половині поточного року. Мова йде про
безпринципність, хамство і невиконання на місцях закону щодо заборони
перевірок».
Глава уряду звернувся до керівників обласних державних адміністрацій
взяти це питання під контроль.
А. Яценюк також звернувся до підприємців: «Вони (перевіряючі) не
приходять покращити економіку країни, вони за хабарем приходять. Женіть
їх в шию».
До міністра внутрішніх справ А. Авакова Прем’єр-міністр звернувся з
пропозицією порушувати справи за скаргами щодо незаконних перевірок: «У
вас є гарячі лінії по обласних управліннях внутрішніх справ. Тільки скарга –
порушувати справу» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.02).
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***
Потрібна не просто мобілізація до лав Збройних сил України, а
мобілізація всієї державної машини, усього державного апарату на
захист країни та громадян. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на розширеному засіданні уряду України в середу, 11 лютого, за
участі Президента України П. Порошенка, Голови Верховної Ради України В.
Гройсмана, голів обласних державних адміністрацій.
А. Яценюк підкреслив, що за рік, який минув після Майдану, «Україна і
українці отримали виклики, які сучасна історія не пам’ятає»: «Зовнішня
агресія, агресія Російської Федерації – озброєної до зубів держави, мета якої
– знищення країни, і спроби внутрішньої дестабілізації».
Глава уряду підкреслив, що мирний план Президента, який був
підтриманий усією спільнотою, «виконаний Україною, але не виконаний
Росією». «Наша переговорна позиція буде сильна тільки тоді, коли ми
можемо себе захищати. І питання мобілізації – це не просто мобілізація до
лав Збройних сил країни. Це мобілізація всієї державної машини, всього
державного апарату на захист країни та громадян нашої країни», – наголосив
А. Яценюк.
Він підкреслив, що був проведений ряд змін у держапараті, зокрема під
час формування нового складу Кабінету Міністрів, затвердження Програми і
формування парламентської коаліції: «Але змушений констатувати, що зміни
нагорі не привели до змін унизу. Половина чиновницького апарату, який
працював до Майдану, працює сьогодні за тими ж правилами на тих же
місцях, тільки вже після Майдану».
Глава уряду підкреслив, що виявляються непоодинокі випадки
хабарництва і службових зловживань на місцях. Він нагадав про нещодавнє
затримання заступника керівника Державної фіскальної служби на Волині з
хабаром розміром 400 тис. грн.
А. Яценюк підкреслив, що на попередньому засіданні уряду всім
центральним органам виконавчої влади було дане доручення щодо кадрової
зміни керівників на місцях: «Тому що навіть ті, які прийшли рік чи півроку
тому, вже “прилаштувалися”, навчилися жити за старими правилами. Саме
тому перше – це єдність, відповідальність і зміни. Зміни, за які несе
відповідальність кожен чиновник: чи то міністр, чи то голова адміністрації,
чи керівник районної податкової» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 11.02).
***
11 лютого міністр фінансів України Н. Яресько під час розширеного
засідання уряду за участі Президента України, Голови парламенту та
голів обласних державних адміністрацій поінформувала про стан
проведення реформування міжбюджетних відносин і прийняття
місцевих бюджетів, встановлення місцевих податків та зборів.
Так, Н. Яресько зазначила, що ця реформа передбачає внесення змін до
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Конституції, прийняття пакета законопроектів щодо адміністративної
реформи, а також зміни до Бюджетного й Податкового кодексів з
урахуванням нових повноважень місцевих органів влади. «Наші перші
реформи зроблені в межах фінансової децентралізації. На нашу думку, ми
зрушили з мертвої точки і дали поштовх до змін у інших сферах», –
запевнила міністр.
Н. Яресько також звернула увагу на те, що міжнародні партнери України
підтримують проведення реформи міжбюджетних відносин: «Місія МВФ з
питань децентралізації, яка працювала у Міністерстві фінансів з 18 листопада
по 2 грудня 2014 р., позитивно оцінила заплановані тоді зміни до
Бюджетного кодексу України та напрями реформи міжбюджетних відносин».
Разом з тим, за словами міністра, перші результати показали, що не всі
були готовими до таких змін. Істотні зміни передбачають запровадження
нових підходів.
По-перше, це перехід до повної бюджетної самостійності у формуванні
та виконанні місцевих бюджетів, відмова від балансування місцевих
бюджетів і перехід до горизонтального вирівнювання, перехід від
триступеневої бюджетної системи до двоступеневої тощо.
По-друге, це формування ресурсної бази місцевих бюджетів. Як
пояснила Н. Яресько, цей підхід полягає в розширенні доходних джерел
шляхом передачі доходів з державного бюджету, запровадження нових видів
платежів і розширення бази оподаткування діючих.
Не менш важливою є реалізація державної політики в освіті та охороні
здоров’я, яка дасть змогу підвищити відповідальність галузевих міністерств і
змінити механізм фінансування шляхом надання прямої субвенції з
державного бюджету (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
11 лютого міністр закордонних справ України П. Клімкін зустрівся з
міністром закордонних справ Держави Ізраїль А. Ліберманом, який
перебуває в Україні з робочим візитом.
Співрозмовники обговорили ряд актуальних питань, які стосуються
подальшого зміцнення відносин і взаємовигідного співробітництва між
Україною та Ізраїлем. Зокрема, ішлося про перспективи розвитку
торговельно-економічної співпраці між нашими країнами, організацію
проведення в цьому році дев’ятого засідання Спільної українськоізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва,
прискорення роботи над проектом Угоди про вільну торгівлю.
Було обговорено внутрішньополітичну ситуацію в Україні, передусім
події на Донбасі. П. Клімкін закликав ізраїльську сторону приєднатися до
кроків, спрямованих на остаточне припинення кровопролиття в Україні та
посягання на її суверенітет і територіальну цілісність.
Міністри також обговорили широкий спектр питань міжнародного
характеру, насамперед ситуацію в регіоні Близького Сходу, включаючи
перспективу ізраїльсько-палестинського врегулювання.
28

У рамках зустрічі сторони підписали План консультацій між МЗС
України та МЗС Держави Ізраїль на 2015–2016 роки (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
Відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра, міністра культури України
В. Кириленка з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної
Республіки Німеччина в Україні К. Вайлем.
Під час зустрічі В. Кириленко подякував послу Німеччини за
гуманітарну та іншу підтримку, яку його країна надає в цей складний для
України час.
У рамках зустрічі сторони також обговорили двосторонню співпрацю в
гуманітарній сфері, зокрема у сфері культури. Так, ішлося про роботу
Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції
втрачених та незаконно переміщених під час і внаслідок Другої світової
війни культурних цінностей.
В. Кириленко та К. Вайль також порушили питання відновлення роботи
Міжурядової українсько-німецької комісії у справах депортованих німців або
ж створення нової комісії у справах етнічних німців (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.02).
***
Міністр аграрної політики та продовольства України О. Павленко
запросив представників галузевих асоціацій долучитися до реформування
аграрної галузі.
Мінагрополітики налаштовано на тісну співпрацю з галузевими
асоціаціями, експертними колами, іншими представниками недержавного
сектору. Адже галузеві асоціації – це консолідоване представництво інтересів
агросфери. «Сподіваємося не просто на взаємну змістовну співпрацю, а й на
підтримку у вирішенні стратегічних питань розвитку галузі», – заявив міністр
аграрної політики та продовольства України О. Павленко на зустрічі з
керівниками профільних асоціацій і громадських організацій.
Міністр презентував стратегічні напрями розвитку аграрного сектору та
вектори реформ. Ця концепція базується на основних положеннях Стратегії
сталого розвитку Президента України «Україна-2020», Програми діяльності
уряду та Коаліційної угоди. Основними цілями визначено: забезпечення
продовольчої безпеки та конкурентоспроможності вітчизняної продукції на
внутрішньому ринку, утвердження лідерства на світовому ринку
продовольства та сільськогосподарської продукції, прогнозованість і
прозорість аграрної політики. Ключовими принципами секторальної
політики було названо: публічність і прозорість урядових рішень та
державних програм, європейська модель підтримки малих і середніх
виробників, дерегуляція та делегування повноважень, ефективність
управління державними активами.
Говорячи про поточний стан справ і підготовку до проведення весняної
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посівної, О. Павленко поінформував, що для вирішення існуючих фінансових
питань за пропозицією Мінагрополітики Мінфін розглядає питання щодо
передбачення видатків обсягом 1,4 млрд грн для здешевлення відсоткової
ставки за залученими кредитами при внесенні змін до Закону України «Про
Державний бюджет на 2015 рік».
Також очільник відомства повідомив громадськості, що сьогодні
найбільша увага приділяється питанням дерегуляції та оптимізації
управління державним майном.
Крім того, О. Павленко підкреслив, що наразі ведуться переговори з
представниками Єврокомісії із залучення донорської допомоги в
перспективні проекти в аграрній галузі. Окремим і вкрай важливим
напрямом роботи є імплементація та адаптація в Україні європейського
законодавства. Адже це – крок до посилення конкурентних позицій
українського виробника на світовому ринку.
Очільник відомства наголосив, що міністерство дотримується
принципової позиції щодо збереження пільгового режиму оподаткування
ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників – як основного і фактично
єдиного джерела непрямої державної підтримки.
З метою створення прозорого і відкритого ринку міністр запросив
представників галузевих асоціацій та об’єднань долучитися до спільної
роботи з реформування галузі, де держава й громадянський сектор
виступають партнерами (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
11.02).
***
Міністр
соціальної
політики
П.
Розенко
вважає,
що
багатомільярдний дефіцит бюджету Пенсійного фонду треба долати не
за рахунок підняття пенсійного віку, а через комплекс реформ, зокрема
детінізацію зарплат. Про це він заявив в ефірі радіо «Ера FM».
«На сьогодні моя позиція чітка і однозначна – говорити про вирішення
проблем Пенсійного фонду виключно через питання підвищення пенсійного
віку для чоловіків – це шлях у нікуди, – сказав він. – Ми побачили, що з
підвищенням пенсійного віку для жінок видатки Пенсійного фонду не лише
не зменшилися, а, навпаки, збільшилися – з 50 до 80 млрд».
За словами міністра, для збалансування бюджету Пенсійного фонду
питання номер один – детінізація заробітних плат. «За розрахунками
експертів, близько 200 млрд грн щороку виплачується в тіньовому секторі
економіки як нелегальна зарплата. Це величезний ресурс Пенсійного фонду,
який буде покривати дефіцит», – наголосив П. Розенко (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.02).
***
10 лютого 2015 р. у Харківському національному університеті
ім. В. Каразіна з нагоди 210-річного ювілею університету за участі
заступника міністра освіти і науки М. Стріхи відбулося засідання
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урочистої Асамблеї вчених рад.
Під час урочистого зібрання представникам університетської спільноти
було вручено почесні відзнаки, нагороди та премії за високі досягнення в
навчальній, науковій і виховній роботі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 11.02).

ПОЛІТИКА
Федеральный канцлер Германии А. Меркель заявила, что надеется на
мирное решение конфликта на востоке Украины, однако осознает, что
для этого еще предстоит преодолеть серьезные препятствия.
По итогам переговоров в Минске она отметила, что «остаются
серьезные препятствия (на пути к урегулированию – ред.)»
(http://korrespondent.net/ukraine/3478599-merkel-ne-pytaet-ylluizyi-porezultatam-perehovorov-v-mynske).
Она подчеркнула, что Минские договоренности дают надежду на
мирное решение конфликта, добавив, что чрезмерных иллюзий по этому
поводу не испытывает.
«У нас теперь есть проблеск надежды, но мы не питаем никаких
иллюзий, многое нужно сделать из того, что предстоит», – сказала
А. Меркель.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее президент Франции Ф. Олланд
заявил, что достигнутые в Минске договоренности являются большим
облегчением для Европы (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 12.02).
***
Президент Росії В. Путін застосував тиск на сепаратистів для того,
щоб вони погодилися припинити вогонь на Сході України. Про це
повідомляє Russia Today з посиланням на заяву канцлера Німеччини
А. Меркель.
«Німецький канцлер додала, що російському президенту довелося
натиснути на бойовиків для згоди припинити вогонь», – пише видання
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 12.02).
***
Угода, досягнута в Мінську під час зустрічі лідерів «нормандської
четвірки» є не проривом, а радше кроком до зупинки ескалації конфлікту.
Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Німеччини
Ф.-В. Штайнмаєра, розміщеній на сайті німецького МЗС.
«Сьогоднішня угода - це не комплексне рішення, і, звичайно, не прорив.
Але Мінськ II може бути кроком, який може привести нас від спіралі
військової ескалації в бік політичного імпульсу після тижнів насильства», –
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зауважив він. «Ця можливість варта зусиль», – переконаний
Ф.-В. Штайнмаєр. «Ми сподіваємося, що обидві сторони тут, у Мінську,
домовлялися серйозно і з добрими намірами», – підкреслив він.
«І ми чекаємо, що вони утримуватимуться під час найбільш чутливої
стадії, до набрання чинності угоди про припинення вогню, всього, що могло
б підірвати досягнуті домовленості», – зауважив Ф.-В. Штайнмаєр.
За його словами, він не відчуває ейфорії від результатів переговорів.
«Але, принаймні, ми чогось досягли. Головне полягає в тому, що Москва
і Київ домовилися про припинення вогню, яке в суботу повинне вступити в
силу», – зазначив він.
«Ми підтвердили Мінські угоди, підписані у вересні. Ми встановили
перші чіткі часові рамки для імплементації зобов’язань», – заявив
Ф.-В. Штайнмаєр (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 12.02).
***
Президент Беларуси А. Лукашенко считает, что главное состоит в
том, чтобы реализовать договоренности, достигнутые на заседании
«нормандской четверки». Об этом сообщает ТАСС.
«Документов в истории рождалось много, теперь главное реализовать
эти документы», – заявил А. Лукашенко журналистам по итогам прошедших
переговоров
(http://korrespondent.net/world/3478559-lukashenko-hlavnoerealyzovat-dohovorennosty).
Он отметил, что процесс реализации договоренностей гораздо сложнее,
чем создавать их, «здесь сутками не обойдешься». Он также рассказал, что во
время переговоров, продолжавшихся всю минувшую ночь, эксперты
делегаций спали посменно, а главам государств отдохнуть, конечно, не
пришлось. «Все нормально, настроение обеспечили», – отметил
А. Лукашенко (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 12.02).
***
Главы ДНР и ЛНР подписали документ по урегулированию ситуации
на Донбассе. Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской
«народных республик» подписали предложенный «нормандской четверкой»
документ по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил глава
ЛНР И. Плотницкий, передает ТАСС (http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3478535-hlavy-dnr-y-lnr-podpysaly-dokument-po-urehulyrovanyuisytuatsyy-na-donbasse).
В свою очередь, глава ДНР А. Захарченко сообщил, что пункты
документа, подписанного участниками контактной группы, требуют
дополнительного согласования.
Документ был выработан в итоге более чем 14-часовых переговоров
лидеров Украины, России, Франции и Германии.
Затем текст документа был направлен для обсуждения и подписания в
контактную группу. Отметим, что лидеры ДНР и ЛНР сначала отказались его
подписать (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 12.02).
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***
Росія вимагає, щоб Україна відновила виплати жителям Донбасу на
територіях, захоплених бойовиками. Про це заявив глава МЗС Росії
С. Лавров під час прес-конференції.
Він назвав виконання цих умов передумовами для вирішення питання з
контролю над кордоном.
Нагадаємо, С. Лавров заявив, що домовлятися з приводу контролю над
кордоном слід з бойовиками. При цьому він назвав нереалістичним
відновлення контролю за нинішніх умов (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
Министерство
финансов
Германии
подтвердило,
что
международные кредиторы ведут переговоры о новой экономической
помощи Украине. Как заявил в среду, 11 февраля, представитель
Министерства финансов ФРГ М. Йегер, соответствующие консультации
проходят между ведущими индустриальными странами Запада («большой
семеркой») и Международным валютным фондом.
М. Йегер отметил, что на Германии, которая в настоящее время
председательствует
в
«большой
семерке»,
лежит
обязанность
координировать международные усилия в этой сфере. Одновременно
М. Йегер выразил уверенность в том, что удастся заложить такой фундамент
для Украины. Представитель германского Минфина не уточнил, о какой
сумме идет речь, указав, что говорить о деталях пока преждевременно.
Что же касается помощи Украины конкретно со стороны Германии, то
М. Йегер выразил мнение, что ставить вопрос о ее увеличении пока
неактуально. Правительство ФРГ ранее уже предоставило Киеву кредитные
гарантии для восстановления, прежде всего, восточных регионов Украины.
По мнению экспертов, уже обещанной международной помощи
Украине в объеме 17 млрд дол. недостаточно. Есть предложения увеличить
эту помощь до 40 млрд дол. В настоящее время комиссия МВФ находится в
Украине для изучения ситуации на месте (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
В Киеве арестован лидер «Всеукраинского батальонного братства».
Членов «Батальонного братства» задержали 3 февраля во время акции
под
зданием
Администрации
Президента
(http://korrespondent.net/ukraine/3478582-v-kyeve-arestovan-lydervseukraynskoho-batalonnoho-bratstva).
Печерский райсуд столицы избрал лидеру «Всеукраинского
батальонного братства» В. Фурсе меру пресечения в виде содержания под
стражей, сообщает в четверг, 12 февраля, пресс-служба прокуратуры Киева.
Напомним, В. Фурса вместе с другими был задержан 3 февраля во время
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проведения митинга возле здания Администрации Президента. Официальная
причина – хулиганские действия. По информации прокуратуры, во время
задержания участники «Братства» оказывали сопротивление работникам
милиции. В прокуратуре также добавили, что в настоящий момент В. Фурсе
сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.27 (организация преступления) и ч.3 ст.296
(хулиганство) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
«Следствие устанавливает и других лиц, причастных к хулиганским
действиям, а также возможных заказчиков этого преступления», – говорится
в сообщении (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 12.02).

ЕКОНОМІКА
Председатель Национального банка Украины В. Гонтарева назвала
условия реструктуризации ипотечных кредитов.
Уже более 10 банков готовы реструктуризировать задолженность по
ипотечным валютным кредитам, остаток по которым не превышает
2,5 млн грн. Уже подписан меморандум о реструктуризации валютных
кредитов. Согласно нему ряд украинских банков предлагает валютным
заемщикам реструктуризировать задолженность по ипотечным валютным
кредитам. Об этом во время заседания Верховной Рады заявила председатель
Национального банка В. Гонтарева.
По ее словам, речь идет о банках, ипотечный портфель которых
составляет 90 % от общего объема. Она уточнила, что таких банков более 10.
Документ также предусматривает перевод займа из доллара в гривню по
курсу,
действующему
на
день
реструктуризации,
при
этом
«реструктуризация происходит при условии, если текущая задолженность по
кредиту отсутствует».
В то же время В. Гонтарева добавила, что меморандум предусматривает
списание 50 % разницы между курсом, по которому заемщики покупали
квартиру в кредит, и нынешнему курсу при условии, если площадь такой
квартиры не превышает 60 кв. м и не менее 25 % по другому жилью.
Глава НБУ добавила, что данный меморандум может вступить в силу
при условии, если парламент внесет изменения в Налоговый кодекс.
Как сообщал «Минфин» ранее, по словам В. Гонтаревой, крупные банки
Украины потеряли на реструктуризации валютных кредитов около 15 млрд
грн, или около 40 % от всего объема этих кредитов.
При этом еще 24 декабря 2014 г. в ходе совещания в Национальном
банке Украины были согласованы основные положения проекта
меморандума об урегулировании вопроса реструктуризации потребительских
кредитов в инвалюте (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
11.02).
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***
Україна в січні 2015 р. імпортувала кам’яного вугілля й антрациту на
загальну суму 146,6 млн дол. Про це йдеться в повідомленні Державної
фіскальної служби, пише УНІАН.
Згідно з даними відомства, у січні було імпортовано 1,292 млн т цього
палива. Найбільшими постачальниками були Росія, США та ПівденноАфриканська Республіка.
Імпорт вугілля з Росії в січні в грошовому вираженні становив
51,4 млн дол., зі США – 43,9 млн дол., з ПАР – 24 млн дол. На інші країни
припало 27,3 млн дол.
Експорт кам’яного вугілля й антрациту з України в січні в грошовому
вираженні становив 521,017 млн дол. Понад 90 % виручки припадає на
Словаччину.
Як повідомлялося, Україна у 2014 р. імпортувала кам’яного вугілля й
антрациту на загальну суму 1,773 млрд дол.
Імпорт з Росії у 2014 р. у грошовому вираженні становив 1,1 млрд дол.,
із США – 0,324 млрд дол., з Казахстану – 0,1 млрд дол.
На інші країни припало 0,211 млрд дол.
Експорт кам’яного вугілля й антрациту минулого року в грошовому
вираженні становив 521 млн дол.
Повідомляється також, що в січні 2015 р. Україна знизила видобуток
вугілля на 51,2 % порівняно із січнем 2014 р. – до 3,42 млн т (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
У січні 2015 р. фіскальні органи забезпечили надходження єдиного
внеску на загальну суму 11,9 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні
Державної фіскальної служби.
Згідно з повідомленням, протягом місяця відбулося зменшення
надходжень з єдиного внеску по Донецькій і Луганській областях порівняно
із січнем минулого року на 1,2 млрд грн (–66,2 %). Зокрема, по Донецькій
області – на 0,7 млрд грн, по Луганській області – на 0,4 млрд грн
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
Європейський бізнес розчарований податковими новаціями в Україні.
Згідно з результатами опитування, що було проведено Європейською
бізнес-асоціацією, 62 % експертів негативно сприйняли нововведення. Вони
вважають, що провадження податкових змін є незадовільним, багато норм є
недопрацьованими, суперечливими і загалом відсутній комплексний підхід
до реформи податкової системи.
В опитуванні брало участь 75 фінансових директорів і бухгалтерів
компаній – представників переважно великого та середнього європейського
бізнесу, який працює в Україні. Зокрема, 61 % респондентів не вважають, що
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скорочення кількості податків і зборів з 22 до 11 здатне реально зменшити
фіскальне навантаження. За їхньою оцінкою, фактично можна говорити не
про зменшення, а про групування деяких податків.
Ще більший відсоток респондентів негативно оцінюють результати
впровадження нової прогресивної шкали ставок податку на доходи фізосіб.
Вісімдесят відсотків респондентів упевнені, що цей крок не сприятиме
легалізації заробітних плат.
Кращі оцінки – щодо реформування єдиного податку і введення
мораторію на податкові перевірки малого бізнесу. Песимістично налаштовані
щодо нього лише 32 % респондентів, а ще 30 % – очікують позитивних змін
від таких нововведень, але з пересторогою чекають результату їхнього
практичного застосування.
В асоціації резюмують, що хоча й очікується полегшення
адміністрування податку на прибуток, у цілому податкове навантаження на
легальний
бізнес
2015
р.
збільшилося
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
Керівництво метрополітену Києва оголосило про пошук
аудиторських компаній для проведення публічного аудиту підприємства.
Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».
Згідно з повідомленням, публічний аудит підприємства планується
провести «з метою залучення громадськості до контролю за використанням
бюджетних коштів, оцінкою доцільності їх використання, ефективністю
ведення фінансово-господарської діяльності».
Аудиторські компанії, які можуть претендувати на проведення аудиту,
мають мати щонайменше п’ятирічний досвід проведення аудиту державних і
комунальних підприємств транспорту для цілей отримання кредитів від
міжнародних фінансових установ, а їхні звіти повинні бути прийнятними для
міжнародних фінансових установ (ЄБРР, МБРР, МІБ) (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
Держрада анексованого Криму націоналізувала майно Кримської філії
компанії «Укртелеком», яка з вівторка відключила Республіку від послуг
стаціонарного зв’язку. Про це пише «Прайм».
Як повідомляється, питання було внесено на голосування депутатів
самопроголошеним главою Криму С. Аксьоновим.
Повернення у власність Республіки стратегічного майна кримського
підприємства, приватизованого в часи України, підтримали одноголосно
65 депутатів. «Рухоме і нерухоме майно Кримської філії ПАТ “Укртелеком”,
розташованого на території анексованої Республіки Крим, у складі
необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів, що
перебувають на його балансовому і позабалансовому обліку станом на
17 березня 2014 р., включити в перелік майна, яке обліковується як власність
36

Республіки Крим», – ідеться в постанові, прийнятій на сесії кримського
парламенту.
Крім того, у власність Республіки повернуте кримське майно дочірньої
компанії «Укртелекому» ТОВ «ТриМоб», яка надавала послуги
стільникового зв’язку.
На території півострова функціонували дві філії «Укртелекому»: одна з
центром у Севастополі, друга – у Сімферополі.
Кримське відділення «Укртелекому» обслуговувало понад 80 %
кримських абонентів фіксованого телефонного зв’язку, а також надавало
послуги швидкісного Інтернету та мобільного оператора «ТриМоб», на
підставі угоди з яким кримські абоненти «МТС Україна» отримували
можливість здійснювати дзвінки за українськими тарифами.
У кінці вересня «Укртелеком» припинив надавати послуги зв’язку в
Севастополі. Компанія належить українському олігарху Р. Ахметову
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 11.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило
довгостроковий рейтинг НАК «Нафтогаз України» на рівні «CCC». Про
це повідомила прес-служба агентства, передає «Інтерфакс-Україна».
Як зазначено в повідомленні, рейтинг компанії відповідає суверенному
рейтингу України і відображає сильний зв’язок та залежність «Нафтогазу»
від держави.
Fitch очікує, що в 2015 р. дефіцит НАК становитиме близько 4 млрд дол.,
хоча урядом поки передбачені дотації тільки на 1,9 млрд дол.
На думку агентства, на зниження дефіциту вплине падіння цін на нафту
(і газ), однак противагою цьому виступить девальвація гривні й погіршення
зборів за газ на Сході України, зниження транзиту газу.
«Уряд взяв на себе зобов’язання поступово підвищити внутрішні ціни на
газ, щоб усунути дефіцит, проте поки немає ясності в питанні підвищення
тарифів в 2015 р., і оцінювати дефіцит важко», – зазначено в повідомленні.
У Fitch зазначають, що прозорість НАК також поки залишається на
низькому рівні (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
Национальный банк принял решение о ликвидации «Мелиор Банка».
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Основанием для принятия соответствующего постановления является
предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц по выводу
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неплатежеспособного «Мелиор Банка» с рынка путем его ликвидации с
возмещением средств по вкладам физических лиц со стороны фонда
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
Автовиробництво в Україні продовжує падати.
За попередніми даними, у січні 2015 р. на українських заводах було
вироблено всього 352 автотранспортні засоби, що на 89 % менше результату
минулорічного січня і на 30 % менше за показник грудня 2014 р. Про це
йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром». «У загальному обсязі
автовиробництва більшу частину охопили легкові автомобілі, яких було
вироблено 224 шт. (–12,8 % до грудневого показника й –93 % до
аналогічного показника минулого року)», – ідеться в повідомленні.
Як зазначається, усе січневе виробництво легкових автомобілів
забезпечив один завод – ПрАТ «Єврокар».
Результат у виробництві комерційних автомобілів за звітний місяць –
109 шт. (–49,1 % до грудня і +81,7 % до січня попереднього року).
«Кількість автобусів, вироблених у січні, становила 19 шт. (–42,4 % до
попереднього місяця і –58,7 % до минулорічного січня)», – повідомляє пресслужба (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 10.02).
***
Об’єднання металургійних підприємств «Металургпром» зупинило
підприємство «Донецьксталь – металургійний завод». Про це йдеться в
повідомленні об’єднання, передають «Українські новини». Згідно з
повідомленням, повністю зупинено виробництво на «Донецьксталі» з
5 лютого.
Раніше Алчевський меткомбінат, Донецький електрометалургійний
завод і Донецький металопрокатний завод також зупинили виробництво.
«Донецьксталь», що є приватним акціонерним товариством, спеціалізується
на виробництві та реалізації металопродукції, коксу, залізорудного
концентрату й агломерату. На сайті заводу вказується, що він є найбільшим
виробником товарного чавуну.
Як відомо, у середу зранку в прохідну цього заводу влучив снаряд, у
результаті чого, за попередніми даними, постраждали четверо осіб.
Цей завод належить олігарху В. Нусенкісу, який входив у найближче
оточення В. Януковича.
У жовтні 2014 р. акціонерне товариство «Донецьксталь» відзвітувало
про значні збитки в липні – вересні.
Крім того, як відомо, компанія «Метінвест» Р. Ахметова 6 лютого
вирішила зупинити Єнакіївський металургійний завод і його макіївську філію
через бойові дії та відсутність залізничного сполучення (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/11/527791). – 2015. – 11.02).
***
Київська адміністрація погодила підвищення тарифів на проїзд у
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маршрутних таксi міста до 5–6 грн п’ятьом перевiзникам. Про це
повідомляє УНІАН з посиланням на відповідь Департаменту транспортної
інфраструктури КМДА на інформаційний запит агентства.
«На даний час у виконавчому органі Київської міської ради погоджено
підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксi до 5–6 грн п’ятьом
перевiзникам (ТОВ “Союз-Авто”, ФОП Гусак I. М., ФОП Овчиннiкова
А. М, ТОВ “Кийтранс-2005” та KП “Київпастранс”)», – ідеться у відповіді.
У відповіді транспортного департаменту не повідомляється перелік
маршрутів, на яких погоджено підняття тарифів.
Однак у КП «Київпастранс» повідомили, що вони обслуговують
36 маршрутів міста, якими курсують маршрутки. З них тариф на проїзд
пасажирів підняли лише на восьми маршрутах, які є найбільш затратними,
зокрема і через зростання ціни на пальне (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
Крупные страны-производители нефти окажутся под влиянием
низких цен на нефть, считают аналитики агентства Moody’s.
Падение мировых цен на нефть не придаст значительного ускорения
мировому экономическому росту в ближайшие два года из-за проблем в зоне
евро, Китае, России и Японии, сдерживающих экономическую активность.
Об этом говорится в докладе Международного рейтингового агентства
Moody’s, пишет «Прайм».
«В принципе, снижение цен на нефть дает значительное ускорение
мировому экономическому росту. Тем не менее, ряд факторов компенсирует
непредвиденный прирост доходов от дешевых энергоносителей», – заявила
первый вице-президент Moody’s М. Дирон.
Падение цен на нефть в еврозоне происходит на фоне экономической
обстановки, обусловленной высоким уровнем безработицы, низкой или
отрицательной
инфляцией
и
возрастающей
политической
неопределенностью в некоторых странах. Агентство прогнозирует, что рост
ВВП валютного союза, несмотря на низкие цены на нефть, в 2015 г. лишь
приблизится к 1 %, а в 2016 г. составит 1,3 %.
Снижение цен на энергоносители не остановит продолжающееся
замедление экономики Китая, так как высокие энергетические пошлины и
государственный контроль цен в некоторых частях энергетического, а также
в транспортном секторах ослабят влияние дешевой нефти. Moody’s ожидает,
что рост ВВП Китая окажется ниже 7 % в 2015 г. В 2016 г., по прогнозам
агентства, показатель составит 6,5 %.
Крупные страны-производители нефти также окажутся под влиянием
низких цен на нефть. Рейтинговое агентство ожидает сохранение рецессии в
России до 2017 г. При этом в Саудовской Аравии бюджетные расходы
поддержат рост экономики и компенсируют негативные последствия от
снижения цен на нефть.
Рейтинговое агентство прогнозирует, что стоимость североморской
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смеси нефти марки Brent составит по итогам 2015 г. 55 дол. за баррель,
увеличившись до 65 дол. за баррель в 2016 г. Сохранение цен в 2015 г. на
уровне в 55 дол. Moody’s объясняет маловероятным изменением условий
спроса и предложения в ближайшем будущем (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 11.02).
***
Греция в значительной степени меняет модель развития страны,
поскольку предыдущая, с акцентом на банки, привела страну к краху.
Об этом заявил министр экономики, инфраструктуры, морского флота и
туризма Й. Статакис, выступая в парламенте, сообщает «Прайм».
По его словам, страна нуждается в сокращении социального
неравенства, защите общественных благ, а не системы, в центре которой
стоят банки; необходим новый баланс между государством и частным
сектором.
Правительство начнет с объявления конкурса на радио- и телевизионные
частоты, заявил Й. Статакис, определивший это как одну из самых важных
проблем.
Министр экономики, инфраструктуры, морского флота и туризма
Греции сообщил, что будет создан орган по урегулированию и списанию
кредитов самых бедных заемщиков и подготовке нормативно-правовой базы
для погашения ипотечных кредитов. Будут урегулированы и долги
предприятий «дружественным образом», также будут укрепляться малый и
средний бизнес.
Новый закон развития экономики полностью порвет со старым режимом,
предусматривая интеграцию общественных и малих/средних предприятий,
сказал он.
«Общество знает, как урегулировать эту тему», – сказал министр,
сославшись
на
опыт
туристических
районов
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 11.02).
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