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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко підписав
Указ про проведення в 2015 р. трьох черг часткової мобілізації
Президент П. Порошенко на робочій зустрічі з керівниками обласних
державних адміністрацій підписав указ про проведення в 2015 р. трьох черг
часткової мобілізації.
Глава держави назвав «завданням із завдань» у 2015 р. зміцнення
обороноздатності країни. При цьому Президент зазначив, що «почесні право і
обов’язок боронити державу мають бути рівною мірою розподілені між усіма
областями, пропорційно до кількості військовозобов’язаних». «При
проведенні попередніх хвиль у нас, на жаль, були певні перекоси», – сказав
П. Порошенко. За його словами, є чотири області, чиї показники є значно
нижчими, ніж в середньому по країні. Глава держави повідомив, що дав
доручення міністру оборони, главі Адміністрації Президента, секретарю
РНБО контролювати, щоб пропорцій чітко дотримувалися.
Президент звернув увагу голів ОДА на необхідність дотримання
принципу соціальної справедливості. «Захищати Батьківщину – не лише
справа робітників та селян. Не відмовляйте у цій можливості і представникам
місцевої політичної еліти», – сказав Президент і попросив міністра оборони й
начальника Генерального штабу довести цю позицію до воєнкомів.
«Мобілізація має стосуватися всіх», – заявив П. Порошенко.
Президент подякував за самовіддану службу Батьківщині тим, хто провів
по шість-сім місяців в окопах. «Маю повідомити, що указ про демобілізацію
готується, і я планую його підписати найближчим часом, одразу ж після
запуску мобілізації, щоб не допустити зниження боєздатності країни», –
сказав глава держави.
П.
Порошенко
також
відзначив
необхідність
залучення
військовослужбовців, які добре себе проявили, на контрактну службу.
Демобілізованим воїнам необхідно запропонувати роботу в військкоматах,
насамперед інвалідам, які потребують соціалізації та підтримки, сказав
Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 14.01).
Звернення Президента України щодо трагедії під Волновахою
...Страшна трагедія під Волновахою належить до таких подій, які навіть
за суворими мірками теперішніх часів вирізняються своєю жорстокістю. Від
яких холодіє душа.
Терористи з так званої ДНР завдали ракетного удару по автобусу з
мирними громадянами.
Нелюди, для яких, крім знецінених рублів, нема більше нічого святого,
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навмисне вбили 10 мирних громадян, серед них і 14-річну дівчинку. Ще
16 жінок та чоловіків поранені, всі вони – цивільні особи.
Ці смерті – на совісті об’єднаної деенерівсько-еленерівської банди та
тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона годується, хто її озброює, муштрує та
надихає на криваві злочини.
А наші воїни здатні дати гідну відсіч. І ті, хто сьогодні знову штурмував
Донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах.
Будучи прихильниками миру, ми готові боронити свою землю. З вересня
минулого року, за час, поки нам вдалося зупинити активні бойові дії, ми
наростили м’язи. Щотижня передаємо у війська сотні одиниць зброї та
військової техніки, як нової, так і відремонтованої.
Завтра я підпишу указ про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що
український народ підтримає це рішення, і мобілізацію буде проведено
успішно.
У зв’язку з терористичною атакою ми змушені ще більше посилити
обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні
бойовикам райони Донбасу. А зведення фортифікаційних споруд, які
захищають від можливої контратаки з боку бойовиків, майже завершено.
Однак я залишаюся прихильником мирного врегулювання на Донбасі – в
рамках мого Мирного плану і мінських домовленостей. Робив, роблю і
робитиму для цього все можливе. І навіть – неможливе.
Позавчора в Парижі разом з лідерами провідних країн світу і мільйонами
французів я вшанував пам’ять жертв теракту в столиці Франції.
Масовий розстріл людей в Парижі та Волновасі – це події з одного й того
ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом.
Сьогодні я говорив з президентом Європарламенту. М. Шульц запевнив,
що в четвер Європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так
звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій. І це буде належна
міжнародно-правова оцінка діям бойовиків, які не хочуть спокою на Донбасі,
які відмовляються виконувати мінські домовленості, які не дотримуються
режиму припинення вогню, які атакують наших військовослужбовців і
вбивають мирних українських громадян.
Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих та постраждалих від
рук терористів.
Закликаю весь світ до солідарності з Україною, а всіх українців – до
єдності перед загрозою, якою є агресія проти нашої країни та терористичні
атаки. У нас Батьківщина – Україна, і ми її захистимо!
Слава Україні! (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 13.01).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Акції протесту як складова суспільних процесів в Україні
Складна ситуація в Україні потребує рішучих дій влади й мобілізації
всього суспільства, адже події на Сході України та окупація Криму завдали
колосальних збитків Україні. Уряд вимушений вдаватися до непопулярних
заходів, щоб вивести Україну з глибокої кризи. Але дії уряду не завжди
ефективні, іноді незрозумілі для населення, що призводить часто до
непорозуміння. Деякі політики, використовуючи ситуацію, організовують
акції протесту, учасники яких навіть не завжди знають, проти чого вони
протестують. Зокрема, напередодні прийняття Верховною Радою
Держбюджету на 2015 р. і внесення змін до Податкового кодексу відбулися
акції протесту з вимогою недопущення погіршення життєвого рівня людей.
Також через страйк працівників 18 грудня 2014 р. не вийшли на маршрути
трамваї трьох столичних депо. У «Київпастрансі» заявили, що страйк
пов’язаний із заборгованістю працівникам. Страйкарі заявили, що їм
заробітну плату не платили вже кілька місяців і вимагали погасити борг. «Усі
працівники ... готові одразу приступити до виконання своїх обов’язків, коли
їхні вимоги буде виконано», – ішлося на сторінці профспілки «Трудова
солідарність» у Facebook.
За день до цього понад 500 співробітників «Київпастрансу» пікетували з
цього приводу уряд.
Раніше чиновники повідомляли, що заборгованість підприємства із
зарплати перевищує 100 млн грн. При цьому вони зазначили, що однією з
причин цього є те, що держава не в повному обсязі компенсує витрати на
перевезення пільговиків.
Як відомо, Верховна Рада скасовує безкоштовний проїзд значної частини
пільговиків з червня 2015 р., але чи вирішить це проблему, поки що невідомо.
Існує ймовірність невдоволення пенсіонерів таким рішенням, що може
спричинити чергові акції протесту під керівництвом якоїсь політичної сили.
Крім ліквідації пільг, інформаційними приводами для протестної активності
може стати значне підвищення цін на комунальні послуги й товари першої
необхідності. Уряд вимушений діяти на упередження, щоб не допустити
хаосу, у якому зацікавлені антиукраїнські сили.
Тим часом, як повідомили ЗМІ, транспортники сподіваються на
вирішення їхньої проблеми, адже обіцяного вони так і не отримали, а тому
погрожують знову вийти на акції протесту. 18 грудня директор
КП «Київпастранс» С. Майзель пообіцяв, що до 29 грудня транспортникам
погасять заборгованість за жовтень – листопад. Це сума в 80 млн грн. Проте,
як інформують ЗМІ, з обіцяного не все виконано.
Інша масштабна акція відбувалася 16 грудня під стінами Верховної Ради.
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Тут зібралися на спільну акцію протесту, яку назвали «фінансовий майдан»,
вкладники й позичальники фінансових установ. Зокрема, люди, які взяли в
кредит житло. Люди готові були стояти під стінами парламенту доти, доки він
не прийме на законодавчому рівні законопроекти, спрямовані на зниження
кредитних ставок, виплати депозитів, розподіл ризиків тощо.
Учасники державної програми підтримки іпотечного кредитування
пікетували Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів і Генеральну
прокуратуру України. Мітингувальники вимагали провести розслідування
діяльності керівництва Державної іпотечної установи (ДІУ), зокрема голови
правління ДІУ А. Камуза та його першого заступника Ю. Зоца.
Представникам влади вдалося домовитися з мітингувальниками, і був
досягнутий компроміс. Зокрема, Національний банк домовився з
позичальниками про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів. Про це
йдеться в повідомленні Нацбанку на сторінці у Facebook. Під час наради
сторони погодили положення проекту меморандуму про реструктуризацію
валютних іпотечних кредитів. «Громадяни, які мають споживчі кредити в
іноземній валюті, дійсно опинилися у скрутному становищі. Відповідальність
за це частково лежить і на центробанку, що вчасно не передбачив масштабів
можливої проблеми та не заборонив кредитування в іноземній валюті, і на
банківських установах, що проводили занадто агресивну кредитну політику, а
також на позичальниках, що свого часу не оцінили валютні ризики», –
зазначив перший заступник голови Нацбанку О. Писарук.
Прийнятий меморандум передбачає переведення суми заборгованості за
споживчими кредитами в іноземній валюті, визначеними у п. 4 цього
документа, у гривню за курсом на день реструктуризації; прощення суми
різниці реструктурованого кредиту (на яку нараховується фіксована
відсоткова ставка 0,01 % річних) між курсом іноземної валюти кредиту на
день реструктуризації та офіційним курсом іноземної валюти, установленим
Національним банком України на 1 січня 2014 р. пропорційно погашенню
боржником заборгованості за кредитом. Також фіксацію процентної ставки
суми кредиту, що була реструктурована за офіційним курсом, установленим
НБУ на 1 січня 2014 р. на рівні не вищому, ніж зазначено в договорі
споживчого кредиту в іноземній валюті впродовж трьох років з моменту
реструктуризації.
Крім того, документ передбачає реструктуризацію споживчих кредитів в
іноземній валюті, що отримані під заставу нерухомості, залишок за основною
частиною яких не перевищує 2,5 млн грн за офіційним курсом гривні до
іноземної валюти, встановленим Нацбанком на 1 січня 2014 р. Також
передбачено визнання банком безнадійною й такою, що підлягає списанню
(прощенню), неустойки (штрафу, пені), яка виникла внаслідок неналежного
виконання кредитних зобов’язань позичальником за договором кредиту перед
фінансовою установою на момент реструктуризації.
Варто відзначити, що учасники акцій протесту виступали з різними
вимогами, зокрема й щодо прозорого розгляду Держбюджету на 2015 р.
17 грудня кілька представників громадської ініціативи «Реанімаційний пакет
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реформ» влаштували під стінами Кабміну попереджувальну акцію, під час
якої закликали урядовців забезпечити прозорий процес формування
Державного бюджету на наступний рік. Активісти принесли під Кабмін
новорічну ялинку з пустими подарунковими коробками з надписами
«бюджет» і «реформи». Ці пусті коробки символізували те, що бюджет щодо
проведення реформ в Україні наразі є пустим.
У свою чергу Профспілка атестованих працівників внутрішніх справ
України влаштувала акцію протесту проти корупції в міліції. Зокрема, вони
вимагали відставки заступника міністра внутрішніх справ С. Чоботаря.
Учасники заходу передали звернення Прем’єр-міністру України й міністру
внутрішніх справ.
Цього ж дня в Харкові активісти харківського «Ультрас» і представники
«Правого сектору» біля будівлі, де розташований міський департамент
житлово-комунального господарства, вимагали люстрації. Активісти
принесли сміттєвий бак, використовували петарди та файєри.
У
Черкасах
кілька
десятків
черкащан
під
стінами
ПАТ «Черкасиобленерго» вимагали припинити хаотичні відключення
електроенергії. Містяни обурені відсутністю чітких графіків і вибірковістю
відключень. Адже протягом двох тижнів в оселях у деяких черкащан світло
зникало двічі-тричі на день.
Подібні акції відбулися й на Миколаївщині. Лунали навіть погрози
перекрити дороги.
19 грудня в Києві біля Генпрокуратури зібралося близько 100 активістів,
які вимагали люстрації чиновників – Генерального прокурора В. Яреми,
заступника голови Державної фіскальної служби України В. Хоменка і його
заступника В. Шокіна. Активісти прийшли з державними прапорами,
політичної символіки в них не було. Мітингувальники вигукували «Хоменка,
Шокіна і Ярему на смітник» і «Банду геть». Обіцяли, що акція триватиме,
якщо знадобиться, два місяці.
Крім того, мітингували представники будівельних фірм. Активісти
вимагали повернути їм заборгованість із зарплати за виконані будівельні
роботи.
Також до парламентарів з вимогами прийшли представники
букмекерського бізнесу України. Вони вимагали легалізувати їхній бізнес.
Люди хочуть мати офіційну роботу й зарплату. Букмекери, крім плакатів,
принесли під стіни парламенту м’ячі, які «наділи» на палиці.
Цього ж дня в Києві відбулася акція на підтримку білоруської опозиції.
Як інформують ЗМІ, білоруські активісти разом з українськими побратимами
на майдані Незалежності пригадали сумнозвісні події чотирирічної давнини,
коли в Мінську відбувся масштабний розгін акцій протесту. Мітингувальники
в Києві висловили солідарність із білоруськими політв’язнями та пройшли
ходою до Посольства Білорусі.
Тим часом на Волині посилюється невдоволення економічною
політикою уряду. Як інформують ЗМІ, гірники Нововолинська 23 грудня
провели попереджувальний страйк проти закриття шахт № 1 і 9, а також з
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вимогою забезпечити належне фінансування шахти № 10 «Нововолинська».
Про це повідомила прес-служба Волинської обласної держадміністрації.
«Шахти Нововолинська є стратегічно важливими для розвитку вугільної
промисловості Волині та України в цілому. А тим більше тепер, коли гостро
стоїть питання енергетичної безпеки країни», – зазначили в ОДА.
За словами радника голови ОДА С. Кошарука, волинське вугілля є
конкурентоспроможним. «Позиція глави ОДА в цьому питанні: поки не буде
запущена в дію десята шахта, про закриття інших не може бути й мови», –
ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, міністр енергетики та вугільної промисловості
України В. Демчишин назвав безперспективною шахту № 10
«Нововолинська». Згідно з проектом № 10 «Нововолинська» повинна
видавати 900 тис. т вугілля на рік калорійністю близько 4,36 кКал/кг. Запаси
вугілля шахти оцінюються в 37 млн т, її експлуатація може тривати до
40 років.
29 грудня в Києві під стінами Міністерства аграрної політики і
продовольства близько 500 рибалок провели пікет з вимогою надати квоти на
промисловий вилов риби в Дніпрі.
Цього ж дня у Львові близько півсотні шахтарів під стінами ОДА
вимагали виплатити їм зарплату за листопад 2014 р. Загальна сума – близько
90 млн грн для всіх шахт державного підприємства «Львіввугілля». Обласні
чиновники пообіцяли, що днями гірники отримають зарплату.
З прийняттям Держбюджету на 2015 р. і настанням свят кількість акцій
протесту, які мали економічний характер, значно зменшилася. Натомість
активізувалися політики. 1 січня в Києві активісти «Правого сектору»,
ВО «Свобода» та КУН пройшли смолоскиповим маршем від парку
ім. Т. Шевченка до майдану Незалежності. Таким чином вони відзначали день
народження С. Бандери. Активісти вигукували патріотичні гасла, вимагали
соціальної рівності для людей і боротьби з олігархами. Також вони несли
транспаранти й плакати з портретами С. Бандери і вимагали визнання від
держави бійців ОУН-УПА.
У Дніпропетровську місцеві активісти також відсвяткували день
народження С. Бандери. На захід, ініційований ВО «Свобода», зібралося
кілька сотень людей – в основному патріотично налаштована молодь.
Учасники акції пройшли урочистою ходою під синьо-жовтими й червоночорними прапорами від Європейської площі до парку ім. Л. Глоби. Молоді
люди тримали в руках портрет С. Бандери й плакат з написом «Бандера – наш
герой, Покрова – наше свято». Учасники ходи скандували: «Бандера,
Шухевич – герої України!», «ОУН-УПА – державне визнання!», «Слава
Україні! Героям слава!» тощо.
На Прикарпатті головні урочистості з нагоди 106-ї річниці від дня
народження С. Бандери відбувалися в с. Старий Угринів Калуського району,
де народився український політик, і в Івано-Франківську. У них взяли участь
представники влади й громадськості, ветерани ОУН, молодь. Подібні акції
відбулися в Рівному, Сумах і деяких інших містах.
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Враховуючи протестні настрої населення, профспілкові лідери пообіцяли
очолити акції протесту. При цьому вони заявили, що до крайньої форми
боротьби за свої права – страйків – готові вдатися лише в тому разі, якщо
влада й надалі нехтуватиме їхніми проблемами. Про це під час круглого столу
на тему: «Жити чи виживати? Реформування соціальних стандартів України:
позиція профспілок і влади» заявив голова Конфедерації вільних профспілок
України (КВПУ) М. Волинець. Участь у ньому взяли представники
профспілок з усієї країни та різних сфер – освітяни, медики, гірники тощо.
За словами М. Волинця, одне з питань – невиплата заробітної плати. За
останні вісім місяців заборгованість із заробітної плати офіційно зросла із
700 млн до 2,7 млрд грн. Реальна ж цифра в декілька разів більша. «Можливо,
нам не треба було б страйкувати в такі часи, але дуже важливо, щоб люди
отримували зарплату, знали, що трудове законодавство не буде погіршено, і
довіряли соціальним партнерам», – зазначив М. Волинець.
Наступне питання, на його думку, можливе погіршення трудового
законодавства. «Це неприпустимо», – наголосив голова КВПУ й додав, що
побоювання профспілок небезпідставні. За його словами, влада вирішила
повернутися до проекту Трудового кодексу, який розробили й намагалися
«протягнути люди з команди Януковича – В. Хара, О. Стоян та Я. Сухий».
«Його зміст зводиться до того, що громадяни найманої праці можуть
опинитися в рабстві. І не лише самі, а й їхні діти та онуки. Так, одна зі статей
проекту передбачає, що роботодавець може звільнити працівника без його
згоди. Так само може бути збільшено робочий тиждень. Але, замість
додаткової оплати, працівник отримає додаткову відпустку. Якщо ж люди
застрайкують, то, згідно із проектом Трудового кодексу, роботодавець матиме
право звільнити всіх. Як це так? Конституція передбачає право на страйк. Це
– мирний спосіб вирішення питання», – наголосив М. Волинець.
За його словами, роботодавцю дозволяється збирати інформацію на
найманого працівника. «Нам не зрозуміло, як ця інформація збиратиметься і
навіщо. Загалом там дуже багато неприйнятних речей, з якими ми ніколи не
погодимося. Ми не розуміємо, чому так відбувається. Тому рада Конфедерації
вільних профспілок України ухвалила рішення оголосити передстрайковий
стан. Якщо ситуацію не буде вирішено, тоді буде оголошено конкретну дату
страйку», – наголосив голова КВПУ.
Разом з тим, як зазначає народний депутат О. Дроздик, нині на розгляді
Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення немає жодного проекту Трудового кодексу. Утім він
переконаний, що чинне трудове законодавство застаріло: «Більша частина
норм фактично регулює відносини, яких немає. Решта норм, я вважаю,
потребує доопрацювання та змін. Тож зміна Трудового законодавства
потрібна».
Депутат пообіцяв, що в разі підготовки проекту Трудового кодексу в
ньому обов’язково буде враховано пропозиції й зауваження профспілок.
Водночас народний депутат VI–VII скликань А. Павловський закликав
колегу не піддаватися на маніпуляції, буцімто чинний Трудовий кодекс дуже
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поганий, бо писався ще за радянських часів. З часу ринкових відносин до
нього вносили понад 200 поправок. Є певна маніпуляція з боку роботодавців,
які хочуть істотно обмежити не просто трудові права, а й фундаментальні
права людини. «Тому треба обережно ставитися до таких речей. Думаю, якщо
справді виникатимуть якісь сучасні проблеми, краще вносити доповнення та
зміни до чинного законодавства. Це буде оптимальний, компромісний варіант.
Адже прийняття нового Трудового кодексу сьогодні буде на користь лише
однієї сторони», – переконаний А. Павловський.
Тим часом Федерація профспілок України вимагає від Прем’єр-міністра
України А. Яценюка терміново зустрітися з її представниками й обговорити
наболілі проблеми.
Водночас політичний експерт О. Яхно вважає, що уряд має активніше
проводити роз’яснювальну роботу серед населення. На її думку, це логічно,
адже саме нині була прийнята програма уряду, яка дійсно кардинально
змінює підхід, що існував раніше. Соціальні виплати на державному рівні
скорочують, але при цьому мають бути адресні пільги для найбільш
незабезпечених верств населення. «Щоб уникнути можливих мітингів та
інших форм протесту, повинна бути якась роз’яснювальна робота на рівні
інформаційної політики з боку уряду, щоб люди розуміли, як це позначиться
на них самих. І взагалі, потрібно пояснювати, що реформи – це малоприємна
річ, це болюча річ для всіх верств населення», – зазначає експерт.
О. Яхно сподівається, що профспілки зможуть домовитися з
представниками влади. І насамперед ця домовленість буде в роз’яснювальній
роботі, адже людям потрібно зрозуміти, що незабезпечені верстви населення
отримуватимуть пільги й адресну соціальну допомогу. Але в умовах, коли
нині працює місія МВФ, у тому числі і в питанні підходу до економіки,
підходу до реформ, принципово змінити підхід не вийде. Тому що тут
відбуваються зворотні вимоги фінансових міжнародних організацій щодо
того, що це має відбуватися на рівні якихось структурних змін безпосередньо
в економіці та підході. «Але на рівні впровадження, реалізації цієї програми
уряд міг би це зробити поетапно, щоб не відразу припинилися соціальні
виплати та пільги на тлі підвищення комунальних тарифів і всього іншого.
Тобто тут уряд міг би піти назустріч у питанні поетапності та якоїсь розумної
альтернативи на рівні адресної допомоги», – вважає експерт.
Проте у Федерації профспілок України вважають, що програма нового
Кабміну спрямована на перетворення працюючих людей у бідняків, які
проситимуть державної допомоги.
Деякі експерти не вірять у важливу роль профспілок у цьому процесі.
Зокрема, В. Фесенко вважає, що ФПУ ніколи не була рушійною силою, яка
здатна й захистити інтереси працюючого населення, і водночас стати
ефективним комунікатором із владою. На його переконання, акція протесту
можлива, але є великі сумніви в дієздатності й мобілізаційній здатності
Федерації профспілок. «Профспілки у нас давно перестали бути серйозним
чинником політики. Власне, ніколи й не були», – вважає керівник Центру
прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко.
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Аналізуючи ситуацію, експерт наголошує, що головне завдання, яке
мали вирішити парламент й уряд при складанні Держбюджету, – знайти
компроміс між необхідністю економії бюджету й забезпеченням соціальних
стандартів.
В. Фесенко зазначив, що від бюджету країни на 2015 р. залежить
співпраця з МВФ і надання Україні економічної допомоги від Євросоюзу. «Я
скажу про головну проблему, яку доведеться вирішувати депутатам та уряду
теж. Треба буде знайти баланс між ліберальними реформами, в тому числі і
економією бюджету, і необхідністю забезпечити хоча б мінімальні соціальні
стандарти і забезпечити соціальну стабільність», – зазначив експерт. За його
словами, не можна буде вирішувати проблеми бюджету за рахунок людей. Це
було б небезпечно – політично й соціально. Тому потрібно буде шукати
золоту середину між урізанням бюджету й забезпеченням хоча б відносної
соціальної стабільності.
При цьому експерт вважає малоймовірними масові заворушення, які
приведуть до чергового Майдану. На його думку, справжні «майдани»
визрівають роками і в попередніх ситуаціях були масовим протестом
проєвропейської частини суспільства проти авторитарних дій влади. Сьогодні
при владі люди, які вийшли з політичного середовища Майдану, і країна
перебуває в умовах військово-політичного протистояння з Росією. Можуть
бути спроби спровокувати (у тому числі з подачі Росії) збройні виступи й
соціальні бунти проти влади. На ґрунті соціального невдоволення російські
спецслужби й проросійські організації можуть спробувати організувати другу
хвилю сепаратистських виступів у російськомовних регіонах. Чи вдасться
нейтралізувати такі спроби, залежить від ефективних дій центральних і
місцевих властей та спецслужб. Більш вірогідні локальні акції соціального
протесту з конкретними вимогами.
Деякі політики й експерти вважають, що ситуація найближчим часом
може погіршитися й українці можуть вийти на акції протесту через
економічні проблеми. Як зазначив народний депутат М. Томенко, уряд
повинен проіндексувати зарплати й пенсії, інакше є небезпека соціальних
протестів: «У нас сьогодні, за різними дослідженнями, близько 35 %
громадян, готових вийти на акції протесту у випадку матеріальних проблем, –
не з політичних міркувань, а із соціально-економічних. Мені здається, що це
дуже серйозна підказка уряду. Не індексувати пенсії і зарплати, скорочувати
пільги – це шлях в нікуди».
У свою чергу економіст А. Новак вважає, що акції протесту через
знецінення національної валюти обов’язково відбудуться. Питання тільки у
їхніх масштабах і в часі. «Ми не просто можемо очікувати на акції протесту.
Це, відповідно до ситуації, обов’язково відбудеться. Питання тільки, у яких
масштабах, з якою глибиною і коли за часом. Тобто скільки тижнів чи місяців
українці ще готові терпіти знущання над собою. Тому не питання, чи це
відбудеться. Ясно, що це відбудеться, бо людей заганяють у глухий кут,
звідки тільки один вихід – іти в суспільний контрнаступ проти такої
неефективної політики влади», – заявив А. Новак.
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Політичний експерт К. Молчанов зазначив, що ситуація в економіці й
політичній обстановці посилюється дедалі сильніше, через що зростає
ймовірність виникнення нових соціальних конфліктів і масових протестних
акцій. «Ось тільки цього разу такі акції можуть бути підкріплені зброєю, а у
держави немає цивілізованих і правових інструментів вирішення конфліктних
ситуацій. Якщо, не приведи Боже, розгориться черговий Майдан, малою
кров’ю тут не обійтися», – заявив К. Молчанов.
За його словами, останнім часом почала проявлятися дуже небезпечна
для соціальної стабільності тенденція неконтрольованого застосування сили
збройними радикальними угрупованнями. «Останнім резонансним фактом
подібних дій був напад озброєних людей в балаклавах на учасників лекції з
економіки в Києві», – заявив експерт.
Подібні прогнози можна було б залишити без уваги і вважати
абсурдними, але останні події в країні показують, що будь-який сценарій,
включаючи застосування зброї проти влади, можливий. У цьому зацікавлені
антиукраїнські сили. Але найбільше, що насторожує, то це готовність сил, які
борються за незалежність, виступити проти влади.
Лідер «Правого сектору» не виключає такої можливості. За його
словами, влада при прийнятті законів і бюджету не повинна забувати як про
військову, так і про соціальну сферу. «Можна забезпечити армію, але при
цьому соціальну сферу знищити повністю і викликати соціальний вибух
усередині країни, в тилу. Владу знесуть люди, і ми їх не зупинимо, цих
людей, тому, що їхній гнів буде справедливим. Їх знесуть навесні, і все тоді.
Вони всі підвішені – і Порошенко, і Яценюк…» – підкреслив Д. Ярош.
Він вважає, що до Президента П. Порошенка, Прем’єр-міністра
А. Яценюка, секретаря РНБО О. Турчинова в народу є багато питань, але
українські націоналісти виходять з позиції «не нашкодь державі, а їй можна
нашкодити, тим більше коли є зовнішній ворог». «Якщо у Януковича система
була – за нього стояли внутрішні війська, міліція, то хто ж цих буде
захищати?» – наголосив Д. Ярош.
Як відомо, більшість добровольчих батальйонів не ввійшли до складу
силових структур і залишаються самостійними структурами, серед них і
батальйон «Правого сектору».
У цілому ж експерти сподіваються на мирне вирішення основних
проблем в Україні, але розуміють, що 2015 р. для України стане роком
викликів і уряд вимушений буде вирішувати серйозні проблеми в країні. Як
зазначив політичний експерт П. Олещук, навряд чи в них усе виходитиме
успішно. Було б непогано, якби цей уряд протримався півроку. «Швидше за
все, буде якесь переформатування коаліції і, можливо, новий уряд.
Ймовірність дострокових парламентських і президентських виборів оцінюю
невисоко. Оскільки Порошенко досвідчений політик, щоб усунути
найсерйозніші проблеми. Ще матимемо місцеві вибори навесні чи восени», –
зазначив П. Олещук.
При цьому він наголосив, що політикам слід чекати невдоволення
населення. «Як розвиватиметься ситуація в країні, залежить від того,
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наскільки бунти населення будуть контрольованими з боку держави. Якщо
Україна переживе зиму без серйозних масових заворушень, то зможе
підготуватися до весни та посилити боєздатність. Це змушуватиме Росію до
пошуків шляхів деескалації конфлікту. Будь-які наші слабкості, навпаки,
стимулюватимуть Москву до подальшої ескалації», – наголосив П. Олещук.
Експерти переконані, що реформи проводитимуться, адже в уряду й
Президента просто немає іншого виходу. До реформ змушує кризова
соціально-економічна ситуація. Реформ вимагають наші міжнародні
партнери. До реформ підштовхуватиме уряд парламентська коаліція.
Нарешті, явних і якісних змін чекає суспільство. Інша справа, що не всі
реформи сподобаються значній частини наших громадян. Буде багато
незадоволених. Отже, неминуче зросте соціальне напруження, що певною
мірою дестабілізуватиме політичну ситуацію. Буде й гостра політична та
ідеологічна боротьба навколо процесу реформ. Зрештою, уряд змушений буде
шукати баланс між ліберальними реформами й забезпеченням хоча б
відносної соціальної стабільності (Статтю написано з використанням
інформації таких джерел: У Києві через страйк не їздять трамваї //
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/12/141218_kyiv_strike_or. 2014. – 18.12; «Київпастранс» сподівається, що у п’ятницю трамваї
їздитимуть // http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/12/141218_
or_kyiv_trams. – 2014. – 18.12; Мітинг транспортників, «фінансовий
майдан» та облога Обленерго – найцікавіші акції протесту тижня, що
минає // http://gazeta.ua/articles/politics/_miting-transportnikiv-finansovijmajdan-ta-obloga-oblenergo-najcikavishi-akciyi-protestu-tizhnya-schominaye/599954. – 2014. – 21.12; Під Верховною Радою мітингував
«фінансовий
майдан»
//
http://www.radiosvoboda.org/content/
article/26747047.html. – 2014. – 16.12; Томенко заявив про загрозу масових
соціальних протестів // http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/tomenkozayavil-ob-ugroze-massovyh-socialnyh-protestov-576791.html. – 2014. – 12.12;
Під
Радою
проходять
одразу
кілька
мітингів
//
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?
pid_radoyu_prohodyat_odrazu_kilka_mitingiv&objectId=525016. – 2014. –
25.12; Падіння гривні призведе до масштабних акцій протесту в Україні //
http://galnet.org/news/238385-padinnya-hryvni-pryzvede-do-masshtabnyhaktsij-protestu-v-ukrajini-ekspert. – 2014. – 17.12; В Украине назревает новая
волна акций протеста // http://www.aif.ua/society/social/1411009. – 2014. –
19.12;
Профспілки
оголосили
передстрайковий
стан
//
http://golosukraine.com/
publication/politika/ukrayina/35659-profspilki-ogolosili-peredstrajkovijstan/#.VJvRJf8IA4. – 2014. – 23.12; 200 людей перекрили рух на Хрещатику
під
КМДА
//
http://ukranews.com/news/151347.200-chelovek-perekrilidvizhenie-na-Kreshchatike-pod-KGGA.uk. – 2014. – 25.12; Шахтеры Волыни
угрожают начать забастовку // http://www.bagnet.org/news/economics/
250557. – 2014. – 25.12; Уряд має роз’яснювати людям, що вони втратять
від реформ // http://newsradio.com.ua/2014_12_15/Urjad-ma-rozjasnjuvati12

ljudjam-shho-voni-vtratjat-v-d-reform-eksperti-8896. – 2014. –
15.12;
Вшанування Бандери, «помста» «Інтеру», а також гірники і рибалки
проти чиновників – найпотужніші акції тижня, що минає //
http://gazeta.ua/articles/politics/_vshanuvannya-banderi-pomsta-interu-atakozh-girniki-i-ribalki-proti-chinovnikiv-najpotuzhnishi-akciyi-tizhnya-schominaye/602023. – 2015. – 4.01; Профсоюзы у нас давно перестали быть
серьезным фактором политики // http://penta.org.ua/expert_comments/2377.
– 2014. – 23.12; Фесенко Володимир В’ячеславович: Нельзя решать
проблемы
бюджета
за
счет
людей
//
http://penta.org.ua/expert_comments/2387. – 2014. – 28.12; Експерт прогнозує
відставку Кабміну в 2015 році // http://gazeta.ua/articles/politics/_ekspertprognozuye-vidstavku-kabminu-v-2015-roci/602007.
–
2015.
–
3.01;
Закончится ли война на Востоке и будет ли третий Майдан в 2015 //
http://obozrevatel.com/blogs/64532-zakonchitsya-li-vojna-na-vostoke-i-budet-litretij-majdan-v-2015-m.htm. – 2015. – 6.01; Ярош анонсирует весеннее
свержение Порошенко и Яценюка // http://news24ua.com/yarosh-anonsiruetvesennee-sverzhenie-poroshenko-i-yacenyuka. – 2015. – 10.01).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у середу, 14 січня, провів
зустріч з керівником групи підтримки України Європейської комісії
П. Балашем.
Під час зустрічі сторони обговорили стан підготовки «Плану
відновлення країни на 2015–2017 роки». В. Гройсман, який координував його
розробку, працюючи в уряді, підкреслив, що цей документ, який
напрацьовано з урахуванням європейського досвіду, «має велике значення,
зважаючи на його системність». Він поінформував, що План передано
Національній раді реформ, він доопрацьовується урядом.
На думку керівника парламенту, План має бути остаточно
доопрацьований уже до середини лютого. «Я робитиму все для втілення
Плану в життя, його реалізації, організації роботи парламенту у частині
прийняття оптимальних рішень», – заявив В. Гройсман.
Він повідомив, що сьогодні він працює над підготовкою перспективного
плану законотворчої роботи на 2015–2017 рр., який буде підготовлений у
відповідності до Плану відновлення країни та узгоджений з Програмою
розвитку України «Стратегія-2020», Коаліційною угодою, Угодою про
асоціацію між Україною і Європейським Союзом.
Голова Верховної Ради наголосив, що Президент, парламент і уряд є
однодумцями, і вони одностайні в необхідності здійснення реформ і
реалізації цього Плану.
У свою чергу П. Балаш наголосив на важливості того, що робота, яку
провів В. Гройсман, працюючи в уряді, «не загублена і має логічне
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продовження». Він заявив про готовність Європейської комісії надати
експертну допомогу під час завершення підготовки «Плану відновлення
країни на 2015–2017 роки» і підготовки плану законотворчої роботи на
2015–2017
рр.
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман провів зустріч з прем’єрміністром Естонської Республіки Т. Рийвасом.
На початку зустрічі В. Гройсман подякував уряду й народові Естонії за
послідовну підтримку України у її євроінтеграційних прагненнях,
підкресливши при цьому, що «є ще багато перспектив для співпраці».
За словами керівника парламенту, ратифікація Естонією Угоди Україна –
ЄС і підтримка української армії є дуже важливими для України. При цьому
В. Гройсман наголосив, що в Україні є політична воля усіх гілок влади щодо
здійснення внутрішніх реформ в усіх сферах. «Нам сьогодні потрібно
перетворити пострадянську країну на сучасну європейську державу», –
сказав керівник парламенту, підкресливши важливість підтримки з боку
Естонії на цьому шляху.
Серед першочергових завдань В. Гройсман назвав конституційну й
судову реформи, запровадження ефективної антикорупційної політики та
децентралізацію влади з метою «формування ефективної системи управління
країною».
Голова Верховної Ради також підкреслив необхідність створення
«відкритої, прозорої і доступної» системи електронного урядування і
висловив надію на допомогу в цьому процесі з боку Естонії.
У свою чергу прем’єр-міністр Естонії висловив підтримку Україні, її
намірів здійснити широкомасштабні реформи. При цьому він наголосив на
важливості законодавчого забезпечення перетворень і висловив готовність
його країни поділитися з Україною досвідом реформ.
Сторони наголосили на важливості налагодження міжпарламентських
зв’язків. За словами прем’єр-міністра Естонії, у парламенті Естонії
«підтримка України дуже потужна», що засвідчило «серйозне і тривале
обговорення, яке передувало ратифікації Угоди України з Євросоюзом»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 13.01).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив профільному
комітету терміново напрацювати звернення до Європарламенту щодо
підтримки Української держави в боротьбі з агресором.
Відкриваючи пленарне засідання парламенту в середу, В. Гройсман
висловив співчуття від імені Верховної Ради щодо трагедії у Волновасі. «Від
рук агресора, окупанта, терористів, яких підтримує агресор, загинули
абсолютно невинні ні у чому люди, – сказав керівник парламенту. – І це не
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перші жертви в нашій країні, на превеликий жаль, маємо на сьогодні
12 загиблих і 17 поранених цивільних людей».
В. Гройсман також наголосив, що 13 лютого Президент України
виступив зі зверненням до співвітчизників та звернувся до Європарламенту,
аби визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями.
На переконання В. Гройсмана, український парламент має підтримати
звернення глави держави, а також «сформувати свою позицію – звернення до
європейських колег, щоб ми підтвердили наше бажання миру в Україні і щоб
наші європейські партнери підтримали Україну у боротьбі з окупантом,
терористами, російськими диверсантами, оскільки кожен день приносить нам
втрати, втрати мирних людей, дітей».
Керівник парламенту доручив Комітету з питань європейської інтеграції
терміново зібратися і напрацювати проект звернення Верховної Ради України
до європейських парламентарів «щодо підтримки України і тиску на
агресора», аби проголосувати його у сесійній залі і направити до
Європарламенту.
На пропозицію Голови Верховної Ради народні депутати вшанували
хвилиною мовчання пам’ять загиблих (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про затвердження Указу
Президента України «Про часткову мобілізацію». Законом затверджено
Указ Президента України №15 від 14 січня 2015 р.
Законопроект зареєстровано за № 1743 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.01).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про календарний план
проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання».
Народні депутати затвердили календарний план проведення другої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 1583 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.01).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення
парламентських слухань на тему: «Про шляхи стабілізації банківської
системи України».
Постановою передбачено провести парламентські слухання 18 лютого
2015 р. о 15 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України.
Постановою Національному банку України до 21 січня 2015 р. доручено
підготувати і подати до Верховної Ради України інформаційно-аналітичні
матеріали з питання парламентських слухань, тиражовані для народних
депутатів України, та відповідні пропозиції до рекомендацій парламентських
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слухань, визначити доповідача із зазначеного питання.
Для участі в парламентських слуханнях запрошуються представники
Національного банку України, центральних органів влади, Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, Громадської ради Національного банку
України, Асоціації українських банків, Незалежної асоціації банків України,
Українського кредитно-банківського союзу, профільних громадських
організацій та банківських об’єднань, банківських та небанківських
фінансових установ, дослідницьких організацій, експерти.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 1644 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.01).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення
парламентських слухань на тему: «Про зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС, об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони
відчуження».
Згідно із документом, слухання планується провести у березні 2015 р.
Кабінет Міністрів України до 1 березня 2015 р. має підготувати і подати до
Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо
питання парламентських слухань, тиражовані для народних депутатів
України, визначити доповідача із зазначеного питання.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 1355 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.01).
***
Верховна Рада України подовжила термін дострокового виходу на
пенсію для жінок до 2022 р.
ВР ухвалила за основу та в цілому проект закону про внесення змін до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
(щодо удосконалення пенсійного забезпечення), передає кореспондент УНН.
За відподне рішення проголосувало 256 народних депутатів.
Відповідним законопроектом пропонується подовжити термін
дострокового виходу на пенсію жінок у 55 років, за наявності страхового
стажу не менше 30 років до 1 січня 2022 р.
Також законопроектом передбачається, що до 1 січня 2022 р. за
бажанням пенсіонера за наявності довідки про зарплату для обчислення
пенсії також враховуюється зарплата за будь-які 60 календарних місяців
страхового стажу підряд до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” (щодо кворуму
загальних
зборів
акціонерних
товариств
з
мажоритарними
корпоративними правами держави)».
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Законом, зокрема, встановлюється, що загальні збори акціонерного
товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в
якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства,
мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є
власниками більше ніж 50 % голосуючих акцій.
Документ прийнято з урахуванням пропозицій, внесених під час
обговорення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1310 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.01).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законів щодо Суспільного телебачення і
радіомовлення України.
Проект (реєстр. № 1357) розроблено з метою забезпечення діяльності
НСТУ (Національної суспільної телерадіокомпанії України) шляхом
уточнення окремих положень закону в частині визначення механізму
створення НСТУ, його організаційно-правової форми, джерел фінансування,
умов оплати праці працівників, захисту майнових прав НСТУ та інтересів
трудового колективу, удосконалення діяльності органів управління, порядку
формування й засад діяльності наглядової та редакційної рад (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо
прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу
на виконання будівельних робіт».
Законодавчим актом уточнено законодавчі положення з питань
прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих до 12 березня
2011 р. без дозволу на виконання будівельних робіт (індивідуальні (садибні)
житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і
споруди тощо).
Законом, зокрема, встановлено, що такі об’єкти будівництва
приймаються в експлуатацію без дозволу за результатами технічного
обстеження та без застосування до осіб, що подали документи про прийняття
в експлуатацію зазначених об’єктів, штрафних санкцій.
Згідно із Законом, спрощений порядок прийняття в експлуатацію
об’єктів будівництва, збудованих до 12.03.2011 р., має діяти до 31 грудня 2015
р.
Законопроект зареєстровано за № 1059 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.01).
***
Верховна Рада відправила на доопрацювання проект закону про
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внесення змін до ст. 188-1 Кримінального кодексу України (щодо
недопущення розкрадання природного газу), передає кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосувало 235 народних депутатів.
Відповідним законопроектом пропонується запровадити кримінальну
відповідальність за розкрадання природного газу строком до п’яти років.
Метою цього законопроекту є недопущення розкрадання природного
газу та запобігання злочинам (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.01).
***
Верховна Рада ухвалила проект постанови про звернення до
Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи,
національних парламентів країн-членів ЄС, США, Кагади, Японії та
Австралії щодо розстрілу людей під Волновахою в Україні, передає
кореспондент УНН.
Згідно із постановою, ВР закликає Європарламент, ПАРЄ, національні
парламенти країн-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії
продовжувати політику санкцій проти РФ; включити так звані ЛНР і ДНР до
списку терористичних організацій; вивчити можливість надання Україні
військової допомоги з метою посилення її обороноздатності; продовжувати
політику невизнання незаконної анексії Криму; розробити протягом двох
наступних місяців програму допомоги Україні в контексті реагування на
погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі; сприяти політичному
врегулюванню ситуації на Донбасі на основі повного дотримання
територіальної цілісності України; продовжити спільну протидію російській
пропаганді.
Нагадаємо, 13 січня близько 14:30 в населеному пункті Бугас поблизу
Волновахи бойовики з «Граду» обстріляли пункт пропуску, унаслідок чого
загинуло 10 осіб.
Як повідомляв УНН, пізніше кількість загиблих збільшилася до
12 людей: у лікарні від поранень, отриманих у результаті обстрілу, померли
двоє осіб (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015.
– 14.01).
***
Фракція «Самопоміч» ініціює проведення закритого засідання
Верховної Ради щодо ситуації в зоні антитерористичної операції. Про це
на брифінгу заявив народний депутат з цієї фракції Т. Пастух, передає
кореспондент УНН.
Він зазначив, що наразі надходить інформація про ускладнення ситуації,
«наші хлопці не знають, що буде завтра».
Фракція пропонує запросити на закрите засідання Головнокомандувача,
Президента П. Порошенка, міністра оборони, голову НБУ, начальника
Генерального штабу, міністра внутрішніх справ, голову Державної
прикордонної служби.
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«Фракція “Самопоміч” пропонує запросити тих осіб, яких я раніше
називав, для того щоб вони могли нам представити всю проблематику, а ми,
як парламент, могли б законодавчо вирішити усі питання», – сказав депутат
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про затвердження
Указу Президента України П. Порошенка «Про часткову мобілізацію»,
передає УНН з посиланням на офіційний сайт парламенту (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
Народні депутати ініціювали у Верховній Раді постанову про
висловлення недовіри Генеральному прокурору В. Яремі. Про це народний
депутат Б. Береза повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Нагадаємо, у п’ятницю, 16 січня, у Верховній Раді звітуватиме
Генеральний прокурор України В. Ярема. Раніше Голова Верховної Ради
В. Гройсман запевнив, що запросить на 16 січня, під час «години запитань до
уряду», голову НБУ В. Гонтареву. Того ж дня у Верховній Раді України
виступатиме міністр внутрішніх справ України А. Аваков (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
15 січня – День жалоби за загиблими в результаті дій терористів.
Про це Президент П. Порошенко повідомив під час робочої зустрічі з
головами обласних державних адміністрацій. «Прийняв рішення проголосити
15 січня, четвер, Днем жалоби за всіма, хто загинув від рук терористів.
І в першу чергу за мирними мешканцями, які загинули на блокпосту під
Волновахою», – сказав глава держави.
Присутні вшанували хвилиною мовчання вбитих 13 січня людей.
«Проросійські бойовики-терористи прицільним ракетним ударом влучили в
мирний цивільний автобус, який стояв на блокпосту. Вони цілились і в
українських воїнів, і в українських цивільних громадян», – сказав
П. Порошенко.
Президент підкреслив, що весь світ висловлює співчуття Україні,
зокрема була розповсюджена відповідна заява Ради Безпеки ООН, а 15 січня
планується прийняття рішення Європарламентом з приводу трагедії в
Україні. П. Порошенко повідомив, що 14 січня під час телефонної розмови
канцлер Німеччини А. Меркель і президент Франції Ф. Олланд висловили
співчуття та підтримку українському народові в принциповій боротьбі з
терором.
Глава держави наголосив, що українці поділяють біль родичів тих, хто
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постраждав і загинув. «Так само, як світ продемонстрував в Парижі, ми
демонструємо в Україні, що ми не боїмося терористів. Ми об’єднані.
Українців не залякати!» – підкреслив П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
14.01).
***
Президент П. Порошенко увів в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони «Про деякі оборонно-мобілізаційні питання» від
20 грудня 2014 р. Відповідний документ був ухвалений для підтримання
бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил та інших військових
формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози
національній безпеці держави.
Зокрема, РНБО запропонувала Президенту прийняти рішення щодо
проведення в Україні протягом 2015 р. часткової мобілізації у три черги
протягом 210 діб. Також Кабінет Міністрів має у тижневий строк розробити
та подати главі держави проект Закону «Про чисельність Збройних сил
України на 2015 рік», а також розробити та внести на розгляд парламенту
законопроекту «Про військову поліцію». Уряд зобов’язаний протягом тижня
опрацювати питання щодо проведення обстеження і лікування
військовослужбовців у цивільних закладах охорони здоров’я в особливий
період, а протягом місяця – питання щодо дострокового випуску в березні
2015 р. у вищих військових навчальних закладах військових фахівців
тактичного, оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів
підготовки, а також збільшення державного замовлення на підготовку
офіцерських кадрів відповідно до потреб.
Кабінет Міністрів повинен в місячний строк розробити та внести на
розгляд Верховної Ради зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу». Законопроект має, зокрема, передбачати унормування
питань призову громадян України на строкову військову службу та звільнення
з військової служби під час мобілізації.
Рішенням РНБО Міністерству оборони доручено визначити та довести у
тижневий строк до військових комісаріатів оновлені критерії відбору
військовозобов’язаних для призову на військову службу під час мобілізації;
визначити службових осіб, на яких покладається персональна
відповідальність за якість підготовки військових підрозділів і частин, та не
допускати направлення в зону АТО підрозділів із недостатнім рівнем
підготовки і забезпеченості. У тижневий строк Служба безпеки має
розробити пропозиції щодо змін загальної структури і чисельності СБУ, а
Міністерство інформаційної політики – розробити план заходів щодо
забезпечення інформаційної підтримки проведення заходів мобілізації
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 15.01).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Франції Ф. Олландом і федеральним канцлером Німеччини
А. Меркель.
Президент Франції та канцлер Німеччини висловили співчуття з приводу
трагедії біля Волновахи, коли внаслідок обстрілу з артилерії бойовиками
автобусу загинуло 13 мирних людей.
Співрозмовники обговорили подальші кроки на шляху до мирного
врегулювання на Донбасі й підтвердили, що воно може бути досягнуте
завдяки повному виконанню всіх пунктів мінських угод. Зокрема, було
наголошено на важливості виходу на лінію зіткнення, яка закріплена в
Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 р., і відведенні військової
техніки. При цьому Президент України відзначив, що цей процес повинен
супроводжуватися дієвим і гарантованим режимом припинення вогню.
Сторони також закликали до подальшого звільнення усіх заручників.
П. Порошенко звернув особливу увагу на важкий стан Н. Савченко, яка
близько семи місяців перебуває в ув’язненні та голодує вже 33 дні,
протестуючи проти незаконного утримання. Президент України закликав
міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для її визволення.
П. Порошенко, А. Меркель і Ф. Олланд погодилися, що проведення
зустрічі тристоронньої контактної групи в найближчі дні є необхідним для
практичного обговорення втілення пунктів Мінських угод, особливо щодо
лінії зіткнення і відведення військової техніки.
Співрозмовники також заявили про готовність до подальших
багатосторонніх переговорів у «нормандському форматі» в разі досягнення
прогресу у втіленні мінських угод, проведення засідання тристоронньої
контактної групи та результативної зустрічі на рівні міністрів закордонних
справ (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із засновником
фундації «Відкрите суспільство», міжнародним філантропом
Д. Соросом.
Президент П. Порошенко подякував Д. Соросу за підтримку України,
особливо за його заклик до міжнародної спільноти підвищити рівень
підтримки Української держави.
П. Порошенко та Д. Сорос обговорили міжнародні інструменти й
можливості для збільшення економічної допомоги для України. При цьому Д.
Сорос наголосив на вагомій ролі Європейського Союзу і важливості пошуку
додаткових інструментів з боку ЄС для допомоги Україні. При цьому Д.
Сорос зазначив, що Україні необхідно продовжувати демонструвати
відданість плану реформ. «Ви маєте показати, що нова Україна відрізняється
від старої», – наголосив він.
Д. Сорос зазначив, що втілення реформ потребує фінансової допомоги.
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«Україна бореться для захисту не тільки себе, але і Європи. Тому Європа має
допомогти Україні впровадити реформи, яких потребує країна», – наголосив
він. Д. Сорос висловив сподівання, що Україна успішно проведе необхідні
зміни, і позитивно оцінив перші законотворчі кроки – у галузях дерегуляції та
судової реформи.
Глава держави зазначив, що створення Національного антикорупційного
бюро України та проведення відкритої процедури для призначення його
голови є конкретними заходами, які здатні продемонструвати світові
готовність України подолати корупцію.
Співрозмовники погодилися, що Національна рада реформ є належним
майданчиком для обговорення законодавчих ініціатив та інструментів для
впровадження реформ, адже це здатне залучити Президента, уряд і
громадськість до процесу реформування країни та консолідувати українське
суспільство.
П. Порошенко та Д. Сорос домовилися продовжити діалог під час
Всесвітнього економічного форуму, який відбудеться в Давосі в кінці січня
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 13.01).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром
Естонії Т. Рийвасом.
Президент України заявив, що візит прем’єра Естонії відбувається в дні
тяжкої трагедії, яку переживає Україна, коли терористи артилерією знищили
автобус з цивільними громадянами. «Це жахлива трагедія для України, ще
один доказ, після трагедії літака MH-17, коли також загинула велика кількість
цивільних громадян, злочинів з боку так званих Луганської народної
республіки та Донецької народної республіки, які нахабно порушують
Мирний план, – сказав глава держави. – Серця українців разом з французами,
які переживають трагедію Charlie Hebdo. Я був разом з багатьма
європейськими лідерами, які пройшли Маршем єдності, демонструючи, що
ми не боїмося тероризму. Ми єдині у солідарності з Францією, так само як і
Європейський Союз та весь світ солідарні зараз з Україною».
Прем’єр-міністр Естонії від себе особисто та від естонського народу
висловив співчуття у зв’язку з трагедією під Волновахою. «Цим діям не може
бути ніякого виправдання», – сказав він.
Голова уряду Естонії наголосив на підтримці його країною необхідності
виконання Мирного плану всіма сторонами конфлікту на Донбасі. Він
повідомив, що питання України та виконання всіх 12 пунктів мінських
домовленостей є на порядку денному Європейської ради в контексті
подальшої політики ЄС щодо Росії. При цьому прем’єр Естонії передав слова
особливої підтримки від бізнесу Естонії. «Естонський бізнес розуміє, що
ваша і наша незалежність є набагато важливішою цінністю, ніж швидкий
прибуток», – сказав Т. Рийвас.
Говорячи про структурні реформи, прем’єр-міністр Естонії наголосив на
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тому, що «його країна, яка має нещодавній досвід таких реформ, цілком
розуміє, що реформи не можуть бути швидкими і легкими, але тим не менш
конкретні успіхи у впровадженні реформ зможуть значно пришвидшити
допомогу з боку Європейського Союзу, у якого існує доволі сильне бажання
допомогти Україні».
Президент України відзначив важливість співробітництва двох країн у
процесі інтеграції до Європейського Союзу, а також у розширенні співпраці з
НАТО. «Досвід Естонії у приєднанні до ЄС, зокрема в адаптації
законодавства до європейських стандартів, реалізації низки програм, у яких
ви досягли суттєвого успіху, дуже важливий та корисний для нас», – сказав П.
Порошенко. Зокрема, Президент наголосив на важливості співпраці в
запровадженні електронного врядування.
Прем’єр Естонії також відзначив, що Україна становить великий інтерес
для естонської спільноти бізнесменів та інвесторів. На його переконання,
естонські інвестори вірять в Україну та продовжують бачити великий
потенціал у співпраці з нею, і в разі вдосконалення судової системи та
регуляторної політики можна значно наростити ділову активність між
країнами.
Співрозмовники також обговорили координацію зусиль задля посилення
європейської енергетичної безпеки, а також можливості розвитку
двостороннього військово-технічного співробітництва (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
14.01).
***
Чиновники, які виконують службові обов’язки в зоні АТО, не можуть
отримувати статус учасника бойових дій.
«Кожен український військовослужбовець, який воює за свою країну,
повинен отримати статус учасника бойових дій, як це передбачено законом.
Але є неприпустимим, коли державні чиновники, пробувши декілька годин в
зоні дії антитерористичної операції, отримують статус учасника бойових
дій», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в
середу, 14 січня.
Глава уряду доручив міністру соціальної політики України П. Розенку й
міністру юстиції України П. Петренку підготувати відповідні зміни до закону:
«Той, хто захищав зі зброєю в руках країну, є учасником антитерористичної
операції і, відповідно, учасником бойових дій. Той, хто виконував свою
функцію як державний службовець в зоні АТО і виконував доручення уряду
як державний службовець, не може бути учасником АТО».
А. Яценюк назвав неприпустимим те, що заступник міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Д. Ісаєнко «отримав статус учасника антитерористичної операції, у тому
числі і з тією метою, щоб уникнути люстрації».
Прем’єр-міністр вніс подання про звільнення заступника міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
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Д. Ісаєнка із займаної посади.
Глава уряду доручив Міністерству внутрішніх справ України
«розслідувати факт присвоєння статусу учасника АТО відповідній колишній
посадовій особі». Він звернувся до всіх членів Кабінету Міністрів «дуже
ретельно вивчати всі матеріали, які йдуть на комісію, і залучити до роботи
комісії представників засобів масової інформації й представників
громадськості: «Щоб той, хто має право, отримав посвідчення, а той, хто не
має права, навіть не йшов у комісію для отримання посвідчення» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
Уряд запроваджує публічний конкурс на посади керівників найбільших
державних компаній.
У рамках реформування системи державного управління уряд України
приймає рішення про публічний конкурс на посади керівників 62 найбільших
державних компаній. Про це на засіданні Кабінету Міністрів України в
середу, 14 січня, повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Він наголосив, що Кабінет Міністрів на прозорих і публічних умовах
здійснюватиме залучення до керівництва цих компаній «найбільш фахових
людей, які здатні вивести ці компанії зі збитків, провести відповідні реформи
в ключових державних монополіях і здатні показати, що в Україні
застосовується новий метод управління державними компаніями».
А. Яценюк повідомив, що постанова уряду про проведення конкурсного
відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки
передбачатиме створення публічного номінаційного комітету: «Кожен, хто
бажає, може звернутися зі своїми пропозиціями щодо участі в конкурсі,
подати своє резюме, і ми публічно будемо проводити конкурс на керівника
відповідної
крупної
державної
компанії»
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до Міністерства
юстиції разом з Генеральною прокуратурою і Службою безпеки України
вжити заходи для юридичного визнання так званих ДНР і ЛНР
терористичними організаціями. Про це він заявив на засіданні уряду в
середу, 14 січня.
Засідання Кабінету Міністрів розпочалося хвилиною мовчання за
загиблими внаслідок терористичного акту біля Волновахи.
А. Яценюк наголосив, що «російські терористи далі вбивають
українських громадян, далі обстрілюють українських військовослужбовців»:
«Тероризм, який в Україні здійснюється під російським керівництвом, є
загрозою для нашої державності і для життя українців».
Прем’єр-міністр наголосив, що так звані ДНР і ЛНР повинні бути
визнані всім світовим співтовариством терористичними організаціями. Він
нагадав, що Служба безпеки України відкрила відповідні кримінальні
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провадження та оголошено підозри в здійсненні терористичної діяльності
відповідним російським бойовикам з ДНР і ЛНР.
Він звернувся до Міністерства юстиції України разом з Генеральною
прокуратурою України і Службою безпеки України «вжити заходів для
юридичного визнання в цілому таких організацій, як ДНР і ЛНР,
терористичними через відповідну судову процедуру» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
У вівторок, 13 січня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
прем’єр-міністром Естонії Т. Рийвасом.
Під час прес-конференції за підсумками зустрічі глава уряду України
повідомив, що обговорив з прем’єр-міністром Естонії ряд питань, зокрема
щодо пакета політичної і фінансової допомоги для України.
Він нагадав, що Європейською комісією був оголошений пакет допомоги
України розміром 1,8 млрд євро: «Сподіваємось, що наші європейські
партнери разом із Міжнародним валютним фондом і Сполученими Штатами
Америки будуть далі працювати над наданням допомоги, розмір якої
дозволить відновити фінансову стабільність в Україні і довіру ринків до
України».
За його словами, порушувалося також питання реформ, «які необхідні
для України і які зараз проводить український уряд». А. Яценюк висловив
вдячність естонським партнерам за підтримку в питанні впровадження
електронного урядування та їхню участь у групі допомоги, яка на сьогодні
перебуває в Україні.
Під час зустрічі з прем’єр-міністром Естонії обговорювалася ситуація на
Східній Україні. А. Яценюк висловив стурбованість ситуацією в Донецькій і
Луганській областях: «Ми обговорили останні події, коли фактично Росія
далі відправляє свої війська і своїх терористів, і ситуація загострюється».
Стосовно питання санкцій А. Яценюк наголосив: «Виключно повне
виконання Мінського протоколу повинно бути передумовою для будь-яких
розмов про подальшу долю санкцій. І до того моменту, доки Росія не прибере
своїх терористів і не забезпечить безпеку на кордоні, ми повинні робити все,
щоби Мінська угода виконувалась» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 13.01).
***
Уряд Сполучених Штатів Америки прийняв рішення про надання
Україні 2 млрд дол. кредитних гарантій, за тією ж моделлю, як у травні
2014 р. Про це на прес-конференції у вівторок, 13 січня, повідомив Прем’єрміністр України А. Яценюк.
«Уряд США сказав про повний прогрес української влади у ряді
напрямів, у тому числі й заходах з боротьби з корупцією, і в повній реформі
енергетичного сектору – це стосується в першу чергу “Нафтогазу”, і в
відновленні фінансової системи, покращенні бізнес-середовища, зокрема
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завдяки останнім законам, ухваленим в українському парламенті, і в
поверненні фінансової стабільності», – зазначив А. Яценюк.
У першому півріччі 2015 р. буде виділено 1 млрд дол., решта коштів – у
другому півріччі.
Глава уряду підкреслив, що кошти будуть виділені за умови програми
Міжнародного валютного фонду: «Як правило, модель фінансової підтримки
України будується за принципом, коли МВФ дає свою частину, інші
контрибутори також дають свою частину».
Кошти, які отримує Україна в рамках макрофінансової допомоги,
наголосив Прем’єр-міністр, «не йдуть на зарплату військовослужбовцям,
фінансування армії, виплату пенсій»: «Із цим ми повинні справлятися самі.
Це завдання країни – зробити так, щоб бюджет був збалансований, щоб
профінансувати ці неймовірні військові витрати, які ми сьогодні несемо. Тому
що хтось думає, що це дуже просто – що ми взяли кредити і потратили на
пенсії, зарплати, нове військове озброєння. Під це ніхто не дає кредитів».
Основана мета макрофінансової допомоги – це, за словами А. Яценюка,
«відновити фінансову стабільність в Україні і довіру ринків до України,
поповнити золотовалютні резерви Національного банку, щоб стабілізувати
валюто-обмінний курс»: «Основна мета – щоб ті депозити, які люди
познімали і частину з них поховали в сейфи банків, піднялися зі сховищ
банків назад, були влиті в банківський сектор, і ми крок за кроком виходили з
цієї ситуації».
А. Яценюк також повідомив, що загальний обсяг виплат України за
кредитами в поточному році становить 11 млрд дол.: «І це тільки прямих
виплат, які не ми брали».
Він нагадав, що в минулому році Україна отримала 9 млрд дол. допомоги
МВФ, а виплатила за боргами 14 млрд дол.
Щодо загального боргу України, А. Яценюк нагадав, що коли він в
минулому році став главою уряду, в України було 73 млрд дол. боргів:
«Станом на сьогоднішню дату у нас та сама сума зовнішнього боргу країни в
доларах. Об’єктивно, що в гривнях вона змінилася, тому що з втратою 20 %
економіки країни курс змінився. Але загальна сума зовнішнього боргу країни,
яка була деномінована в доларах США за рік, під час цього уряду не
змінилася».
Стосовно програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом
глава уряду нагадав, що місія МВФ перебуває в Києві: «Ми працюємо в
щоденному режимі. Є низка важливих питань, які треба далі обговорювати.
Але я відзначаю прогрес у наших двосторонніх переговорах» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.01).
***
Бюджетна децентралізація дає змогу регіонам самостійно збирати
податки, але й передбачає відповідальність за їх використання.
Завдяки економічній децентралізації місцеві бюджети отримали загалом
з урахуванням трансфертів до 40 млрд грн, і виключно від роботи місцевої
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влади залежить ефективність адміністрування і використання отриманих
податків, наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час селекторної
наради з головами обласних державних адміністрацій у вівторок, 13 січня.
Він нагадав, що бюджетна децентралізація передбачає можливість для
регіонів самостійно встановлювати ставки податків і збирати податки.
Водночас, зазначив він, децентралізація «передбачає відповідальність за те,
щоб звітуватися громадянам України, куди пішли гроші, які люди заплатили
до відповідних бюджетів».
Глава уряду також нагадав, що Кабінет Міністрів пропонував зменшити
кількість податків з 22 до дев’яти: «Парламент погодився скоротити не до
дев’яти, а до 11. Таким чином, ми вдвічі скоротили загальну кількість
податків в країні».
Він також нагадав головам ОДА, керівникам підрозділів центральних
органів виконавчої влади на місцях і представникам контролюючих установ,
що урядом на два роки введена заборона на проведення перевірок для
суб’єктів малого і середнього бізнесу: «Категорично попереджую відповідні
контролюючі органи про відповідальність за порушення заборони. Немає
чого ходити до людей, які самостійно годують свої сім’ї, та ще й дають
роботу іншим».
Крім того, за його словами, усі суб’єкти підприємницької діяльності в
Україні на півроку звільнені від перевірок, крім тих, які здійснюються
Державною фіскальною службою і Державною фінансовою інспекцією.
Для підтримки малого й середнього підприємництва уряд вдвічі зменшив
ставку податку для суб’єктів малого та середнього бізнесу.
А. Яценюк наголосив, що, зокрема, не оподатковуються податком на
нерухомість малі архітектурні форми, ринки: «Прошу всіх слідкувати за
виконанням закону», – звернувся він до керівників облдержадміністрацій.
А. Яценюк
також зазначив,
що
до
місцевих
бюджетів
нараховуватимуться податок на нерухомість і збір із продажу підакцизних
товарів. Місцева влада отримала можливість встановлювати ставки за цими
податками (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.01).
***
А. Яценюк звернувся до керівників ОДА прискорити процес
затвердження місцевих бюджетів.
Економічна децентралізація, новий Бюджетний і Податковий кодекси –
це вудочка, а завдання місцевої влади – зловити рибу й дати можливість
регіонам бути сильнішими та отримувати більше коштів, наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк у вівторок, 13 січня, під час селекторної наради з
головами обласних державних адміністрацій.
А. Яценюк наголосив, що в Україні здійснений перший крок
децентралізації: «Перший крок, який лежить в сфері відповідальності
Кабінету Міністрів України, – надання додаткових фінансових повноважень
для регіонів, – був здійснений. Уряд вніс до парламенту, і парламент
підтримав низку наших податкових і бюджетних ініціатив».
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Ухвалена, зокрема, нова редакція Бюджетного кодексу: «Тепер території
фактично є бюджетно самостійними». У тому числі, за словами глави уряду,
регіони тепер «мають право самостійно, не чекаючи ухвалення центрального
бюджету, приймати власні місцеві бюджети».
Змінами до Бюджетного кодексу місцевій владі надано ряд інших
додаткових повноважень. Зокрема, нагадав він, скасовані обмеження щодо
запозичень, які раніше можна було здійснювати тільки з дозволу центральної
влади, а також введено нову процедуру використання коштів, які є на
єдиному казначейському рахунку.
Прем’єр-міністр звернувся до очільників областей «прискорити процес і
невідкладно затвердити місцеві бюджети».
А. Яценюк відзначив, що Київська область, «єдина в Україні, вже
29 грудня самостійно прийняла рішення про формування як бюджету
Київської області, так і бюджетів нижчих рівнів».
А. Яценюк наголосив, що наступний крок децентралізації – політична
децентралізація – «знаходиться в сфері компетенції Президента України, і
внесення змін до Конституції щодо надання додаткових політичних
повноважень на місця – це те, що є сьогодні на порядку денному Президента і
уряду». Водночас, підкреслив Прем’єр-міністр, на політичну децентралізацію
впливатиме зокрема те, як місцева влада «справиться з додатковими
повноваженнями й правами, які вона отримала в економічній і податковій
сфері» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.01).
***
Уряд затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких
підлягатиме ліцензуванню. Таке рішення прийняте на засіданні Кабінету
Міністрів 14 січня. Перелік був розроблений Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України з урахуванням пропозицій міністерств і відомств,
а також суб’єктів ринку.
Постанова
знайшла
підтримку
Європейської
бізнес-асоціації,
Американської торговельної палати, інших бізнес-асоціацій та об’єднань
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
14 січня 2014 р. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно
з якою створено Міністерство інформаційної політики України та
затверджено відповідне положення.
Положення про міністерство після публічного обговорення з
урахуванням зауважень, що надходили від народних депутатів України,
громадських організацій, професійних об’єднань, було подано на розгляд
Кабінету Міністрів України. Зокрема, свої пропозиції надали Комітет з
питань свободи слова та інформаційної політики ВР України, Національна
спілка журналістів України, Незалежна медіа-профспілка, Незалежна
асоціація телерадіомовників, Українська асоціація видавців періодичної
преси та ін.
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Ключовими завданнями перед міністерством є протидія інформаційній
агресії з боку Росії; розробка стратегії інформаційної політики держави та
концепції інформаційної безпеки України; координація органів влади в
питаннях комунікації та поширення інформації. Ці завдання закріплено в
Програмі дій уряду, а також у Коаліційній угоді, яку підписали п’ять
парламентських фракцій ВР.
У своїй діяльності міністерство базуватиметься виключно на принципах
захисту свободи слова й думки, захисту прав громадян на вираження своєї
позиції. Найближчим часом при міністерстві буде створено громадську раду,
куди зможуть увійти представники громадських організацій, представники
ЗМІ, медіа-експерти і яка носитиме наглядові функції щодо діяльності
відомства.
Проект постанови буде доопрацьовано з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час засідання уряду (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
Найближчими днями може відбутися зустріч тристоронньої
контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це сказав
міністр закордонних справ П. Клімкін після засідання уряду, передає
копеспондент УНН.
«Ми працюємо над цим. Я дуже сподіваюся, що вона буде вже
найближчими днями. Але дату на сьогодні має визначити сама тристороння
контактна група», – сказав міністр.
Як повідомляв УНН, раніше передбачалося, що в Казахстані 15 січня
відбудеться зустріч глав Росії, України, Німеччини і Франції. На цій зустрічі
планували обговорити врегулювання конфлікту на частині Донецької та
Луганської областей України, де триває збройний заколот за підтримки РФ.
Однак зустріч перенесли на невизначений термін (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
14 січня міністр юстиції України П. Петренко у Будинку уряду
представив команду грузинських фахівців, які заявили про готовність
стати громадянами України і долучитися до проведення ряду
масштабних реформ, які проводяться в Міністерстві юстиції.
«У Міністерстві юстиції незабаром почнуть працювати іноземні фахівці,
які зголосилися стати громадянами України. Вони опікуватимуться
проведенням реформ, які ми плануємо запроваджувати впродовж цього
року», – зазначив міністр юстиції (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 14.01).
***
Уряд змінив порядок призначення керівників великих державних
підприємств, що забезпечить прозорий та професійний підхід у цьому
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питанні. Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі
А. Абромавичус на брифінгу в Будинку уряду 14 січня.
«Сьогодні постановою Кабінету Міністрів ми міняємо порядок
призначення керівників крупних важливих державних підприємств», –
повідомив міністр.
Для запровадження цієї новації всі 3374 суб’єкти держсектору будуть
розділені на дві частини: великі компанії, яких є понад 60, та всі решта.
«Дефініція великої компанії – це активи, які перевищують 2 млрд грн, або
оборот компанії перевищує 1,5 млрд грн. На даний момент таких компаній
понад 60», – розповів А. Абромавичус. Для цих 60 компаній профільні
міністерства за допомогою незалежних комісій будуть відбирати кандидатів.
А. Абромавичус зазначив, що тут буде використовуватися досвід
Міністерства інфраструктури, яке вже розмістило на сайті оголошення про
конкурс кандидатів на посади генеральних директорів Укрзалізниці та
аеропорту «Бориспіль» – надійшло близько 200 та 100 заявок відповідно.
Міністр наголосив, що це перші кроки щодо поліпшення корпоративного
управління. На його думку, надалі всі держкомпанії потрібно
корпоратизувати, з дотриманням західних стандартів такого управління –
створення наглядових рад, інституту незалежних директорів. Він висловив
сподівання, що «номінаційний комітет надалі також буде утверджувати
незалежних членів наглядових рад цих же компаній» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
до децентралізації

Зроблено ще один крок
повноважень
держархбудконтролю.
На місцях давно очікують на децентралізацію системи архітектурнобудівельного контролю і готові взяти на себе такі повноваження. Про це
сказав віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства Г. Зубко, коментуючи прийняття
Верховною Радою України в першому читанні проекту закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання
містобудівної
діяльності
та
державного архітектурно-будівельного
контролю», який передбачає передачу повноважень архітектурнобудівельного контролю з державного на місцевий рівень.
Віце-прем’єр-міністр поінформував, що законопроект передбачає
можливість створення органів архбудконтролю у складі органів місцевого
самоврядування
та
райдержадміністрацій. З прийняттям
закону
повноваження з видачі дозвільних документів, здійснення архбудконтролю та
прийняття в експлуатацію об’єктів передаються на місцевий рівень
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.01).
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ПОЛІТИКА
Европейский Союз хочет создать совместный с Украиной орган
расследований, который будет отслеживать мошенничества и
коррупцию с деньгами ЕС в Украине. Об этом в интервью изданию «Новое
время» сообщил Д. Кесслер, глава Европейского управления по борьбе с
мошенничеством.
«На следующей неделе мы хотели бы вынести решение на европейском
уровне», – сказал европейский чиновник. По его словам, на сегодняшний
день идея разрабатывается на уровне проекта. Специализированный орган
будет работать в составе или дополняя Национальное антикоррупционное
бюро, а также вместе с украинскими правоохранительными органами.
Цель создания ведомства – защитить от коррупции деньги, которые ЕС
предоставляет Украине. «Поскольку ЕС дает исключительную финансовую
помощь Украине, то должны быть и исключительные усилия, чтобы защитить
эти финансы, в том числе и с помощью расследований. Чтобы
удостовериться, что финансирование пойдет в правильное русло, для людей,
а не в карманы коррупционеров», – сообщил Д. Кесслер.
Как сообщал «Минфин» ранее, по словам Д. Кесслера,
антикоррупционное бюро заработает не раньше, чем через три месяца
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
ОБСЕ
создаст
совместный
следственный
комитет
для
расследования инцидента у блокпоста возле Волновахи (Донецкая
область), при котором в автобус с пассажирами попал снаряд. Об этом
сообщил на брифинге зампредседателя специальной мониторинговой миссии
организации в Украине А. Хаг.
В следственный комитет войдут представители Украины, России и ДНР
(http://korrespondent.net/ukraine/3466683-obse-nachynaet-rassledovanyetrahedyy-v-volnovakhe).
Также зампредседателя добавил, что следственные действия будут
проводить параллельно расследованию правительства Украины.
Также А. Хаг отметил, что нет сомнений в том, что в автобус с
пассажирами попал снаряд сверхвысокого действия, с разным размером
осколков. «Не могу подтвердить ни одну из версий, какое именно оружие
было использовано, пока нет выводов соответствующих органов», – сказал
он.
Представители ОБСЕ побывали на месте происшествия возле
блокпоста, где погибли десять мирных жителей и еще 18 получили ранения.
Также наблюдатели беседовали с правоохранителями и посетили
пострадавших в больнице.
Кроме того, члены ОБСЕ провели ряд рабочих встреч с
заинтересованными сторонами, в частности, с представителями совместного
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центра по контролю соблюдения режима прекращения огня российской и
украинской стороны и с руководством ДНР (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 14.01).
***
США и Великобритания объединятся для усиления и продолжения
давления на Россию с целью урегулирования кризиса в Украине.
Об этом говорится в совместной статье британского премьер-министра
Д. Кэмерона и американского президента Б. Обамы в издании Times,
сообщает ZN.ua.
По их словам, они «продолжат консолидированные действия по
противостоянию агрессии России в Украине».
«Если
мы
позволим
таким
фундаментальным
нарушениям
международного права оставаться безнаказанными, то пострадаем от
нестабильности, которая последует за этим», – утверждают Б. Обама и
Д. Кэмерон.
«Мы направили недвусмысленный сигнал: международное сообщество
не будет поддерживать попытки России дестабилизировать Украину», –
цитирует издание слова Б. Обамы.
Совместная статья появилась в преддверии визита Д. Кэмерона в США,
во время которого он также обсудит с Б. Обамой вопрос кибербезопасности
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/01/15/7055090).
– 2015. – 15.01).
***
Росія являє собою виклик світовому порядку, заявив Генсек Альянсу
Є. Столтенберг після зустрічі з канцлером Німеччини А. Меркель, передає
УНН із посиланням на офіційний сайт НАТО.
Він зазначив, що НАТО стикається із загрозами від радикальних
ісламістів на півдні та від РФ – на сході. «Росія незаконно захопила частину
території сусідньої держави», – сказав Є. Столтенберг про окупацію
півострова Крим. Він додав, що подібних випадків у Європі не траплялося з
Другої світової війни. «Своїми агресивними діями щодо України Росія
підриває порядок, котрий гарантував мир і ліквідував суперечності в Європі
останні 25 років», – наголосив Є. Столтенберг.
За словами Генсека НАТО, голова уряду Німеччини погодилася, що
Альянс повинен сприяти сусіднім державам, включаючи Україну, у
забезпеченні оборони від агресії. «Я обговорив із канцлером Меркель, як ми
можемо забезпечити імплементацію Акта готовності до дій повністю і
вчасно… Ми допоможемо багатьом сусідам підтримувати обороноздатність»,
– сказав Є. Столтенберг. Генсек НАТО додав, що йдеться про країни
колишнього СРСР. «Це такі країни, як Україна, Молдова та Грузія», –
зазначив він.
Є. Столтенберг також запевнив, що Альянс не провокує Росію на
протистояння. «Дозвольте уточнити: НАТО не прагне конфронтації з Росією.
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І ніхто не хоче нової холодної війни. Але ми не поступимось принципами, на
яких базується наша безпека», – заявив Генсек Альянсу (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
Захід, замість розслідування різних злочинів і трагедій в Україні,
намагається відразу «ткнути пальцем» в ополченців чи Росію. Про це
заявив глава МЗС РФ С. Лавров, передає УНН з посиланням на
«РИА “Новости”».
«Схема така вимальовується, однакова, дій деяких наших партнерів:
відразу після інциденту “тицьнути пальцем” в ополченців, Російську
Федерацію, прийняти... якісь санкції, посилити свої підходи по відношенню
до врегулювання цієї кризи, а потім хоч трава не рости», – сказав російський
міністр на прес-конференції за підсумками переговорів з главою
МЗС Бурунді Л. Кавакуре.
«Поки жоден із резонансних злочинів не розслідуваний. Це стосується і
снайперських розстрілів Майдану, це стосується трагедії в Одесі 2 травня,
маріупольської трагедії, це стосується повітряного удару по Луганській
обласній адміністрації, це стосується і трагедії малайзійського Боїнга ...
Зараз, по-моєму, про всі згадані вище та багато інших інцидентів, крім нас,
ніхто й не згадує», – зазначив С. Лавров (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
Працівники фабрики «ЖЛ» «заколядували» під ГПУ з вимогою
звільнити заступника Генпрокурора.
Працівники кондитерської фабрики «ЖЛ» влаштували пікет і сатиричні
колядки під стінами Генеральної прокуратури з вимогами провести
люстрацію у структурі ГПУ, зокрема звільнити заступника генпрокурора
О. Бачуна, передає кореспондент УНН.
На мітинг цього разу приїхало близько 300 працівників фабрики. Усі
вони вийшли на підтримку свого підприємства з вимогами припинити тиск
Генпрокуратури на діяльність фабрики.
Як розповів голова наглядової ради фабрики «ЖЛ» І. Бойко, заступник
Генпрокурора О. Бачун вимагав від нього персонально щомісяця сплачувати
йому хабар у розмірі 30 тис. дол., аби «у фабрики не було жодних проблем».
«Оскільки ми відмовилися платити хабар, то почався тиск на роботу
підприємства. У нас почастішали перевірки, почали тиснути на колектив,
відкрили кримінальні провадження, а на судові засідання почали з’являтися
представники прокуратури і контролювати процес», – розповів І. Бойко.
Він розповів, що з цією проблемою представники фабрики «ЖЛ» уже
двічі зверталися до Президента України, однак з АП поки що не приходило
відповіді.
Участь в акції взяли і представники громадської організації «Народний
люстратор». Її очільник О. Петренко наголосив на тому, що за весь період
33

пікетів «ЖЛ» представники Генпрокуратури жодного разу не відреагували на
ці акції, і розповів, що організація підготувала звернення до ГПУ з вимогою
відреагувати
на
ці
події
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.01).
***
Представники автокооперативу вимагали від ВР змін до закону про
землеустрій.
Близько двох десятків представників автокооперативу «Мрія-2»
зібралися під стінами парламенту з вимогою до народних депутатів ухвалити
законопроект № 1280, яким буде внесено зміни до закону про землеустрій,
передає кореспондент УНН.
Учасники мітингу розповіли, що основна суть цього законопроекту
полягає у внесенні змін до закону про землеустрій, які зокрема дадуть
можливість їхньому автокооперативу узаконити свої гаражі й земельні
ділянки, відведені під них.
Заступник голови правління автокооперативу «Мрія-2» О. Липай
зазначив, що народні депутати дещо зволікають із ухваленням законопроекту
№ 1280. «Ми знаємо, що цей законопроект уже був підписаний спікером
В. Гройсманом і головою Комітету Верховної Ради України із земельних
питань Т. Кутовим, але у порядку денному сьогоднішнього засідання його
немає. Тому ми прийшли сюди вимагати, щоб цей законопроект внесли до
порядку денного, а також, щоб його ухвалили», – пояснив О. Липай.
Мітингувальники додали, що якщо їхні вимоги не почують, то вони
надалі приходитимуть під ВР (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.01).
***
Близько двох десятків активістів і працівників Театру пластичної
драми влаштували театралізований перформанс поблизу будівлі, де
розташований Департамент культури КМДА, з вимогами не допустити
знищення театру, передає кореспондент УНН.
Актори влаштували невеличку виставу, у сюжеті якої показали, як
чиновники хочуть знищити театральний заклад.
Громадський активіст В. Якименко розповів, що міські чиновники
прагнуть ліквідувати цей театр із ціллю відібрати у нього приміщення в
центральній частині столиці.
Активісти закликали департамент культури КМДА припинити
рейдерство цього театру. Вони прийшли з плакатами з надписами: «Зупинимо
рейдерство – збережемо театр», «Діана Попович “віджимає” приміщення
Театру пластичної драми» тощо (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).
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***
У Києві активісти показали, чому не варто купувати шуби.
Перед київським Палацом спорту під час проведення там «Хутрового
ярмарку» активісти провели акцію «Хутро – вульгарно! Шкіра – вульгарно!»,
передає УНН. Захисники тварин цього разу вирішили говорити не лише про
жорстокість цієї індустрії, а й про естетичний бік. Під час акції захисники
тварин пояснили недоліки виробів з тварин, а також привернули увагу на
екологічний одяг, котрий часто є дешевшим. Також пройшов перформанс і
показ
листівок
і
картин
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).

ЕКОНОМІКА
Голова Національного банку В. Гонтарева заявила, що у 2014 р.
регулятор проводив неприйнятну монетарну політику. Про це вона
сказала під час зустрічі з банкірами, зазначається в повідомленні Нацбанку на
сторінці в Facebook.
За її словами, у минулому році центральний банк профінансував 40 %
зведених доходів державного бюджету. «Така монетарна політика є
неприйнятною, навіть в умовах проведення військових дій. У 2015 р. наша
кредитно-грошова політика повинна бути більш виваженою», – зазначила
В. Гонтарева.
На її думку, у цьому контексті дуже показовим є факт створення Ради
фінансової стабільності, перше засідання якого відбулося 12 січня 2015 р.
«До Ради фінансової стабільності увійшли представники НБУ, Міністерства
фінансів, Фонду гарантування вкладів, регуляторів ринків цінних паперів та
фінансових послуг. Також на засідання були запрошені представники МВФ.
Упевнена, що разом ми повинні знайти оптимальну формулу взаємодії та
визначити пріоритети монетарної політики», – відзначила В. Гонтарева.
У свою чергу, перший заступник голови Національного банку
О. Писарук проінформував очільників банківських установ про нагальні
законодавчі зміни, що ініціює регулятор. Це, зокрема, законопроекти щодо
розбудови інституціональної спроможності Національного банку; заходів,
спрямованих на сприяння капіталізації та реструктуризації банків; створення
кредитного реєстру Національного банку; посилення захисту прав і інтересів
кредиторів тощо.
За його словами, також буде істотно підвищено відповідальність
власників і менеджменту банківських установ за викривлення статистичної
звітності. «Учасники зустрічі погодилися з необхідністю продовження
валютних аукціонів з метою визначення індикативного валютного курсу, що
слугує маяком для бізнесу та населення», – ідеться в повідомленні НБУ
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.01).
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***
Міністерство фінансів оцінює ресурс місцевих бюджетів у 2015 р. у
266,9 млрд, що на 20,6 % більше порівняно з 2014 р. Про це повідомила
міністр фінансів Н. Яресько на селекторній нараді з бюджетної
децентралізації за участі Прем’єра.
«У результаті питома вага місцевих бюджетів у 2015 р. зросла до 54,6 %
із 52,1 % у 2014 р.», – сказала глава Мінфіну. Вона уточнила, що додатковий
ресурс місцевих бюджетів на додаткові повноваження, передані їм
центральним урядом, становитиме 22–23 млрд грн. Крім того, на виконання
повноважень самоврядування передбачено 36 млрд грн, що на 20 млрд грн
перевищує показник минулого року, додала Н. Яресько.
Міністр також повідомила, що станом на 12 січня було затверджено 356
місцевих бюджетів, або 3 % від їх загальної кількості, зокрема трьох областей
(Закарпатської, Івано-Франківської та Київської), 21 міста обласного значення
та 32 районів. Повністю всі бюджети затверджені в Київській області.
Як повідомлялося, Держбюджет-2015 прийнято з доходами 475,94 млрд
грн (зокрема загального фонду – 451,88 млрд грн), видатками 527,89 млрд грн
(502,05 млрд грн) і дефіцитом 63,67 млрд грн (49,8 млрд грн) (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.01).
***
Європейський банк реконструкції та розвитку в 2014 р. збільшив
обсяг інвестицій в економіку України до більш як 1,2 млрд євро в рамках 36
проектів у державному та приватному секторах, що стало найбільшим
річним обсягом фінансування за всю історію діяльності ЄБРР у нашій
країні. Про це повідомили УНІАН у прес-службі банку.
За інформацією ЄБРР, значні інвестиції вкладено в сектори
автомобільних
доріг,
транспортування
газу,
муніципальну
та
сільськогосподарську інфраструктуру, виробництво сільськогосподарської
продукції.
Більше 300 млн євро спрямовано у фінансовий сектор та
інфраструктурну галузь. У секторі агробізнесу клієнти отримали
фінансування в обсязі понад 250 млн євро. Ще майже 160 млн євро було
виділено на різні проекти в енергетиці, включаючи як традиційну, так і
альтернативну.
Банк також почав реалізацію спеціальної програми підтримки існуючих
клієнтів обсягом 150 млн євро, яка допоможе їм задовольнити потреби в
ліквідності й оборотному капіталі, а також подолати складнощі та
обмеження, спричинені фінансовою кризою та зниженням доступності
зовнішнього фінансування.
Керівництво ЄБРР затвердило надання додаткового фінансування у
розмірі 350 млн євро для завершення будівництва нового безпечного укриття
в Чорнобилі на місці ядерної катастрофи.
Крім того, акціонери затвердили створення мультидонорського рахунку
для надання Україні допомоги в реформуванні економіки, поліпшенні бізнес36

клімату та поверненні до стійкого зростання.
Також банк відіграє ключову роль у плануванні та реалізації
антикорупційних заходів в Україні, зокрема, антикорупційної ініціативи, в
рамках якої була розроблена належна структура та ефективна правова база
для інституту бізнес-омбудсмена і було призначено бізнес-омбудсмена.
Фінансова підтримка цієї значної антикорупційної ініціативи
забезпечується з мультидонорського рахунку.
Наприкінці минулого року ЄБРР відкрив у Львові свій другий
український офіс, основною функцією якого буде надання підтримки малим і
середнім підприємствам у формі галузевих експертних консультацій
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.01).
***
В прошлом году в сфере госзакупок выявлено нарушений на
3,5 млрд грн. Возмещено в госбюджет только 1,6 млрд грн. За 2014 г.
оперативные подразделения Государственной фискальной службы Украины
выявили
527 уголовных правонарушений в сфере государственных закупок на сумму
3,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФСУ.
«В течение прошлого года оперативные подразделения Государственной
фискальной службы выявили 527 уголовных правонарушений в сфере
государственных закупок. Из них подавляющее количество, а именно
340, относительно победителей государственных тендеров, 107 –
относительно служащих заказчиков государственных закупок и 47 –
относительно поставщиков победителей. По выявленным уголовным
правонарушениям государству причинено убытков на сумму 3,5 млрд грн,
возмещено в госбюджет 1,6 млрд грн», – говорится в сообщении.
В ГФСУ сообщают, что в сфере борьбы с легализацией преступных
доходов в Единый реестр досудебных расследований внесено 55 уголовных
правонарушений. Сумма выявленного в 2014 г. легализированного дохода
составила 1,4 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
13.01).
***
ТКЕ перевищили на 25,6 % використання природного газу, ідеться в
повідомленні НАК «Нафтогаз».
Споживачі України за категоріями, встановленими постановою уряду
(промисловість, ТКЕ, бюджетні установи) у грудні перевищили ліміти
використання природного газу на 25,6 %. Про це йдеться в повідомленні НАК
«Нафтогаз Україна». Як зазначається в повідомленні, за підсумками грудня
2014 р. українські промислові підприємства, бюджетні установи,
теплокомуненерго та населення використали на 19 % менше газу порівняно з
груднем 2013 р. «При плані на місяць на рівні 2,4 млрд куб. м цими
категоріями було спожито близько 3 млрд куб. м. Населення у минулому
місяці використало 2,3 млрд куб. м, що на 12 % менше, ніж у грудні 2013 р.
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Усі дані не враховують показників АР Крим», – зазначили у прес-службі.
Найбільше перевищення лімітів, встановлених постановою № 296,
спостерігалось у Рівненській (+75 %), Черкаській (+63 %), Тернопільській
(+61 %), Київській (+53 %) областях і Києві (+40 %).
Значне перевищення лімітів спостерігалось у промисловості (+31 %) та
на підприємствах ТКЕ (+26 %). Натомість бюджетні установи використали на
24 % газу менше за встановлену норму.
Нагадаємо, що постановою були встановлені ліміти на рівні 70–90 %
споживання зазначеними категоріями у відповідному періоді минулого року.
Постанова № 296 не встановлює плану споживання для населення
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.01).
***
Триває виплата першого траншу державних допомог січня.
До районних і міських управлінь соціального захисту населення кошти
для виплати І траншу державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям і
допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
за січень надійшли у сумі 2 389,5 млн грн.
На поштові відділення та рахунки банківських установ перераховано
220,8 млн грн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.01).
***
В Україні у 2014 р. найбільш високооплачуваними вакансіями були
керівні посади й програмісти з досвідом роботи. Про це йдеться в пресрелізі порталу rabota.ua.
Як наголошується, у 2014 р. середня пропонована зарплата по базі
вакансій, розміщених на порталі rabota.ua, зросла на 300 грн порівняно з
даними за 2013 р.: з 5,015 тис. грн до 5,312 тис. грн.
«Найбільш високооплачуваними вакансіями були керівні посади і
програмісти з досвідом роботи. Незважаючи на те, що не у всіх вакансіях
зазначена заробітна плата (роботодавець на свій розсуд має право її не
вказувати), за представленими зарплатами ці посади були найбільш
високооплачуваними», – ідеться в прес-релізі.
Крім того, саме ці посади неодноразово потрапляли і очолювали
щомісячні топ-5 найбільш високооплачуваних вакансій.
Що стосується найбільш низькооплачуваних посад, найменше
роботодавці готові платити фахівцям у сфері охорони та безпеки. Далі йдуть
фахівці без досвіду роботи, а також з досвідом роботи в медіа-сфері та
співробітники некомерційних організацій.
Незважаючи на складну в цілому ситуацію на ринку праці, є кілька
сегментів, що демонструють позитивну динаміку щодо зарплати – це робочі
спеціальності, адміністративний персонал, морські спеціальності та
агробізнес (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 14.01).
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***
Чистий дохід міжнародного аеропорту «Бориспіль» в 2014 р.
скоротився на 19 % порівняно з 2013 р. – до 130 млн дол. Такі дані містяться
в презентації поточного стану справ в аеропорту, оприлюдненій на веб-сайті
Мінінфраструктури.
Скоригований показник EBITDA за рік становив 73 млн дол., що на 5,8
% вище показника за попередній рік.
У структурі доходу, виходячи з суми в 130 млн дол., авіаційні доходи
становлять 102 млн дол., неавіаційні – 28 млн дол.
У структурі операційних витрат з 55 млн дол.: 35 млн дол. займають
витрати на персонал, 20 млн дол. – інші витрати, у структурі неопераційних
витрат з 176 млн дол. 31 млн дол. займає амортизація, 16 млн дол. – фінансові
витрати, 129 млн дол. – неопераційні курсові різниці.
Загалом, згідно з презентацією, виходячи з наведених даних, в 2014 р.
аеропорт отримав чистий збиток у розмірі 102 млн дол.
Заборгованість аеропорту за підсумками 2014 р. становить 286 млн дол.
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.01).
***
Іллічівський морський торговельний порт після короткої перерви
відновив прийом та обробку суден з імпортним енергетичним вугіллям з
Південно-Африканської Республіки. Про це йдеться в повідомленні порту.
«Увечері 10 січня під обробку до причалу № 1 поставлено судно Rosco
Poplar – балкер довжиною 225 і шириною 32 м з 77,91 тис. т вугілля на
борту», – повідомляє прес-служба.
За інформацією головної диспетчерської ІМТП, роботи ведуться за вже
відпрацьованою технологічною схемою: судно-склад (ковшові навантажувачі)
– самоскиди і далі за місцем призначення.
Вивантаження вугілля проводиться двома причальними контейнерними
перевантажувачами в грейферному режимі. Інтенсивність вантажних робіт
становить близько 15 тис. т вугілля на добу. Закінчення обробки судна
планується на 16 січня.
Як повідомлялося, постачання енергетичного вугілля в Україну з
ПАР здійснюється відповідно до міжурядової угоди.
З початку листопада 2014 р. Іллічівський порт обробив три судна –
Scotian Express, Bottiglieri Challanger і нині Rosco Poplar (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.01).
***
Україна тимчасово припинила експорт електроенергії до Республіки
Білорусь і Молдови. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
«Для підтримання збалансованого режиму між споживаною та
генерувальною електричними потужностями в ОЕС України та уникнення
відключень споживачів від електричної енергії Міненерговугілля тимчасово
припинено експортування електроенергії до Республіки Білорусь та
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Молдови», – ідеться в повідомленні. Крім того, для збалансування роботи
ОЕС України в умовах дефіциту палива та гідроресурсів обмежено
експортний потенціал «Острова Бурштинської ТЕС» з метою використання
частини її енергоблоків для покриття навантаження в основній частині ОЕС
України. «З метою припинення віялових відключень електроенергії здійснено
заходи щодо додаткового надходження електроенергії до України», –
повідомляє прес-служба.
Як зазначається, наказом № 887 доручено ДП «НЕК “Укренерго”»
забезпечити технічну можливість імпорту електроенергії в обсязі до
1500 МВт. Станом на 12 січня 2015 р. фактичний обсяг імпорту
електроенергії
становить
86
млн
кВтг
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s спрогнозувало дефолт за
зовнішніми та внутрішніми зобов’язаннями України у випадку
подальшого поглиблення економічної кризи в країні. Про це йдеться в
опублікованій доповіді агентства, передає УНН.
Moody’s серед економічних ризиків відзначає невизначеність
зовнішнього фінансування при низькому рівні валютних резервів країни.
«Поповнити валютні резерви можуть кошти Міжнародного валютного
фонду, але наступний транш програми, обсягом 2,4 млрд дол., може бути
отриманий через місяць або більше, оскільки черговий перегляд програми ще
не завершений. У той же час уряду України в поточному році необхідно
виплатити близько 10 млрд дол. в рамках обслуговування зовнішніх боргових
зобов’язань», – ідеться в повідомленні агентства.
В агентстві зазначають, що ризик дефолту за суверенними або
квазісуверенними зобов’язаннями України високий, що негативно впливає на
фінансове становище країни.
Як повідомлялося, у МВФ заявили, що для того, аби запобігти дефолту,
Україна у жовтні 2014 р. продала близько 14 т золота, що перевищує третину
золотовалютних запасів країни.
Водночас зазначається, що продаж золота показав, наскільки близько
Україна знаходиться до дефолту, адже наразі країна гостро потребує валюти
для погашення державних облігацій (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.01).
***
Світовий банк погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 р.
до 2,3 % з 1, озвученого в жовтні минулого року, при дефіциті платіжного
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балансу на рівні 2,7 % ВВП. Про це йдеться в дослідженні банку Global
economic prospects, передає УНН.
Як повідомляється, економічна ситуація в Україні, яка багато в чому
зумовлена геополітичним напруженням і російською військовою агресією,
продовжить негативний тиск на економічний розвиток усього регіону Східної
Європи та Центральної Азії.
«Напруженість між Росією і Україною та застосування економічних
санкцій разом зі стагнацією єврозони та інфляційними очікуваннями
залишаться ключовими ризиками для регіону. Довгострокове зростання в
Україні можливе тільки за умови структурних змін, включаючи розвиток
ділового середовища та зміцнення вразливих банківських систем за
підтримки Світового банку та Міжнародного валютного фонду», – ідеться в
дослідженні.
Водночас експерти світового банку відзначили, що сукупний
економічний ріст країн СНД через падіння економіки України за підсумками
2015 р. загальмується до 1,5 %, а зростання країн Східної Європи
становитиме близько 2,6 % при загальному прогнозі зростання світової
економіки в 3 % (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 13.01).
***
Украина планирует погасить в январе почти 6,7 млрд грн госдолга.
По состоянию на 12 января, уже погашено 2,68 млрд грн госдолга.
Временная помесячная роспись общего фонда государственного
бюджета Украины предусматривает выплату в январе этого года
6,03 млрд грн в счет обслуживания государственного долга и еще
6,67 млрд грн в счет его погашения. Об этом сообщает Государственная
казначейская служба.
Согласно ее данным, на 12 января расходы по обслуживанию госдолга
составили 1,2 млрд грн, по его погашению – 2,68 млрд грн. При этом все
выплаты были осуществлены по внутреннему долгу, а новые заимствования
не осуществлялись.
Согласно Госбюджету-2015 объем погашения государственного долга в
текущем году возрастет на 31,5 % (до 158,88 млрд грн), в том числе внешнего
– на 84,9 % (до 97,6 млрд грн). Кроме того, в госбюджете-2015 выделено
74,66 млрд грн на обслуживание государственного долга, что на 55,6 %
превышает показатель минувшего года.
Государственные заимствования в 2015 г. запланированы в объеме 293,84
млрд грн. Это примерно соответствует уровню 2014 г. Однако внешние
заимствования намечено увеличить вдвое – до 180,97 млрд грн.
Как сообщал «Минфин» ранее, Украина в 2015 г. должна выплатить по
своим внешним обязательствам порядка 11 млрд дол. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
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Польща припинила постачання газу по реверсу в Україну з початку
року. Це випливає з даних оператора газотранспортної системи Польщі Gaz
System, передає УНН з посиланням на ТАСС.
В останній декаді грудня 2014 р. реверсні поставки газу з Польщі в
Україну становили 21,6 млн куб. м на добу. При цьому з 10 січня реверсні
поставки в Україну відновила Угорщина, проте в мінімальних обсягах, які не
перевищують 2,6 млн куб. м на добу.
Основний потік реверсного газу йде в Україну із Словаччини. За 15 днів
січня буде поставлено 446 500 000 куб. м газу. У середньому з початку січня
добові реверсні обсяги становили 29,7 млн куб. м (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
Нацбанку
предложили
ликвидировать
очередной
неплатежеспособный банк. Ликвидация банка – наименее затратный способ
выведения банка с рынка.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц рекомендовал
Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный
Актабанк. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
ФГВФЛ считает ликвидацию банка и возмещение вкладчикам средств за
счет Фонда гарантирования наименее затратным способом выведения банка с
рынка.
Сообщается, что с 15 января будут приостановлены выплаты
гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка через учреждения
банка «Михайловский», при этом выплаты будут возобновлены не позднее
чем через семь дней с момента принятия решения о ликвидации банка
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 14.01).
***
Світовий банк відкоригував прогноз спаду російського ВВП на 2015 р.
Про це йдеться в доповіді фінансової установи, передає УНН.
За оцінкою експертів, спад очікується на 2,9 %. Колишня оцінка
становила 0,7 %.
Світовий банк пов’язує такі дані з падінням вартості нафти. «Стійкі
низькі ціни на нафту послаблять економічну активність у країнахекспортерах», – ідеться в доповіді.
Водночас на 2016 р. банк прогнозує повернення російської економіки до
позитивних показників, але це відбудеться «насилу» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.01).
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