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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Марш миру «Я – Волноваха»
У неділю, 18 січня, тисячі українців вийшли на марш миру
«Я – Волноваха» з метою висловити свій протест проти терористичних дій і
підтримки тероризму на Донбасі та віддати данину пам’яті всім, хто загинув
від рук терористів, усім, хто поклав життя за свободу й незалежність
України.
Президент України П. Порошенко, Прем’єр-міністр А. Яценюк, народні
депутати взяли участь у молебні за загиблими українськими воїнами, за
героями Небесної сотні, за тими, хто загинув від рук терористів, у тому числі
за жертвами трагедії під Волновахою, коли в результаті артобстрілу
терористами блокпосту загинуло 13 пасажирів цивільного автобусу.
Звертаючись до присутніх, Президент заявив: «Сьогодні наш марш та
спільна молитва є історичною акцією на майдані Незалежності, бо ми
боремось за нашу свободу та незалежність. Ми не віддамо жодного клаптика
української землі!» – заявив П. Порошенко, відзначивши, що сьогодні вночі
(із 17 на 18 січня. – Прим. ред.) «кіборги» в Донецькому аеропорту
продемонстрували мужність, патріотизм, героїзм і показали приклад того, як
треба захищати Україну.
Глава держави наголосив на тому, що запорукою перемоги є єдність
українського народу. Він зазначив, що сьогодні багато українців від
Закарпаття до Луганської та Донецької областей зібралися на спільну
молитву в пам’ять про безневинних жертв терористів. «Ворог намагався, щоб
ми вже звикли до жертв, щоб це перейшло до арифметичної статистики, але
цього не буде. Кожного з українських героїв, який віддав життя за
незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, за свободу України, ми
пам’ятаємо і будемо пам’ятати», – наголосив глава держави.
П. Порошенко зазначив, що терористи атакують не лише на лінії фронту.
Він нагадав про збиття літака МН-17, що спричинило загибель 298 осіб, а
також напади на волонтерські офіси в українських містах. «Яку ціль вони
переслідують? Налякати нас», – сказав Президент. Глава держави звернув
увагу на те, що сьогодні багато українців вийшли на вулиці українських міст
із символічними папірцями «Я – Волноваха (Je suis Volnovakha)» (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 19.01).
Президент України: Майбутнє Європи залежить
від боротьби України за свободу й демократію
Президент України П. Порошенко заявляє, що майбутнє Європи
нерозривно пов’язано з Україною і Європа тільки виграє від членства
України.
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«Не важливо, скільки труднощів чекає попереду, якщо Європа стає
поруч з Україною у боротьбі за свободу, гідність, демократію та життя без
страху, тоді майбутнє Європи буде безпечнішим та яскравішим», – сказав
глава держави у своєму виступі в Університеті Цюріха.
Президент України розпочав свій робочий візит до Швейцарії з виступу
в Інституті Європи при Цюріхському університеті зі «Спеціальною лекцією
Черчиля-2015». Цей навчальний заклад вважається академічним осередком
європейського права та євроінтеграції. Саме тут 1946 р. В. Черчиль виступив
з промовою про майбутню об’єднану Європу.
Глава Української держави наголосив, що після останніх терористичних
атак у Франції, після розстрілу терористами мирного автобуса під
Волновахою «вся Європа має об’єднатися». «Тільки разом демократичні
нації можуть відстояти свободу для нинішнього та наступних поколінь
людства, щоб жити без страху, без загрози тероризму та будувати краще
майбутнє. Цінності не продаються, і ми мусимо робити все, щоб їх
відстояти», – сказав П. Порошенко.
Глава держави зазначив, що нині, через майже 70 років після
започаткування Європейського проекту, «Європа потребує нового імпульсу».
«Зараз загрози, перед якими постала Європа, такі ж самі, з якими борються в
Україні. Моя країна оголосила війну тероризму. Вона виборює перш за все
європейські цінності, перш за все свободу, суверенітет та демократію», –
сказав Президент. Він наголосив, що тероризм не має кордонів. «Світ має
реагувати на ці виклики об’єднано та рішуче, – заявив Президент. – Україна
має стати повноправним членом європейської сім’ї народів, оскільки вже є її
історичною, духовною та інтелектуальною частиною. Вже є її захисником та
новим символом Європи».
За словами П. Порошенка, «толерантність, прихильність та підтримка,
яку демонструють українці, які часто говорять різними мовами і навіть
сповідують різні релігії, може стати у гарній нагоді Європі, яка постала перед
новими викликами».
Глава держави представив програму реформ, наголосивши на прагненні
за п’ять років досягти європейських стандартів і подати заявку на членство у
ЄС. «Я певен, що українці беззастережно заслуговують на те, щоб стати
частиною черчилевого бачення процвітаючої та об’єднаної Європи», – заявив
Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 19.01).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Рост террористической активности и социального протестного
движения в Одессе. Перспективы стабилизации ситуации в регионе
Рост социально-политической напряженности в Одессе, проявившийся в
череде террористических актов на фоне обострения социальных проблем в
стране и активизации военного противостояния в зоне АТО, стал поводом
для проведения «профилактических антитеррористических мероприятий»,
призванных не допустить дальнейшей дестабилизации ситуации в городе.
В начале января для участия в этих мероприятиях в Одессу прибыли
военнослужащие Национальной гвардии. По сообщению пресс-службы
одесской милиции, военные приступили к патрулированию улиц совместно с
силовиками. «Из-за нависшей над нами террористической угрозы,
правоохранительные органы начинают оперативно-профилактическую
отработку города. В связи с этим, с целью контроля ситуации на улицах
областного центра будет наблюдаться значительное передвижение
специального милицейского и грузового военного автотранспорта,
экипированных людей с автоматическим оружием», – говорится в обращении
начальника Главного управления МВД в Одесской области И. Катеринчука к
горожанам.
Он отметил, что все правоохранительные органы региона нацелены на
выявление и задержание лиц, «раскачивающих ситуацию». Кроме того,
начальник Главного управления МВД в Одесской области призвал
руководителей политических сил, объединений и партий воздержаться от
проведения различного рода массовых мероприятий – протестных акций,
пикетов, митингов. «Уверяю, что законопослушным гражданам в этой
ситуации бояться нечего. Эти люди вышли на улицы, чтобы защитить вас от
террористической угрозы. Ведь только в течение последнего месяца на
территории города произошло пять терактов, последний из которых унес
человеческую жизнь», – заявил также И. Катеринчук.
Хроника террористической активности последнего времени в Одессе и
Одесской области, судя по сообщениям СМИ, выглядит следующим образом.
1 декабря взрыв произошел на территории военкомата в Ильичевске.
Сообщается, что неизвестные бросили в окно здания взрывпакет.
3 декабря поздно ночью в центре Одессы на ул. Малой Арнаутской был
взорван магазин «Патриот», торгующий украинской символикой.
10 декабря прогремел взрыв в офисном центре, в котором располагался
волонтерский центр помощи войскам АТО.
Ночью 14 декабря неизвестными был обстрелян автомобиль, в котором,
по информации главного редактора телеканала «Медиа-Информ»
С. Братчука, находились представители батальона «Айдар».
23 декабря сильный взрыв прогремел на ул. Жуковского, где расположен
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волонтерский офис «Совет общественной безопасности». «Камеры
наружного видеонаблюдения, которые находятся на здании, зафиксировали
неизвестную личность, которая бросила под припаркованный автомобиль
«Москвич 2141» взрывной пакет, в котором, по предварительным выводам
экспертов, находилось примерно 70–100 г тротила», – сообщили в прессслужбе управления МВД в Одесской области.
24 декабря произошел взрыв на железнодорожных путях в районе
станции Одесса-Застава-1 Одесской железной дороги, квалифицированный
милицией как теракт.
Мощный взрыв в Одессе произошел также 27 декабря. По
предварительным выводам криминалистов-взрывотехников, инцидент, в
результате которого погиб один человек, произошел на улице во время
транспортировки взрывного устройства.
3 января взрывное устройство сработало на станции Одесса-Пересыпь. В
результате была повреждена цистерна с нефтепродуктами. Инцидент, по
сообщению пресс-службы УМВД на Одесской железной дороге, также был
квалифицирован как террористический акт.
Ранее советник главы Службы безопасности Украины М. Лубкивский
заявлял о задержании в Одессе диверсанта, который, по данным
контрразведки СБУ, в составе диверсионной группы планировал совершение
террористических актов, осуществление силового захвата административных
зданий органов власти и управлений на территории Одесской области.
Последний взрыв прозвучал в Одессе в ночь на 5 января, уже после того
как Нацгвардия приступила к патрулированию одесских улиц. Взрывчатка
была заложена возле волонтерского центра помощи бойцам АТО на ул.
Гимназической.
Комментарии представителей власти и провластных политических сил
по поводу этих событий в целом выдержаны в одном ключе, но не вполне
однозначны.
Так, по словам советника министра внутренних дел З. Шкиряка, взрывы
в Одессе призваны обострить ситуацию в стране. «Харьков и Одесса стали в
последнее время именно теми городами, которые на сегодняшний день
используются террористами для накала ситуации», – заявляет он,
подчеркивая, что это обусловлено «не только элементарной составляющей»,
но и географическим расположением этих городов.
Депутат ВР, командир батальона «Донбасс» С. Семенченко заявляет о
широком распространении пророссийских настроений на территории
Харькова, Одессы, Херсона и Запорожья. «Харьков, Одесса, Херсон,
Запорожье – в этих городах наблюдается давнее бездействие местной власти.
Многие мэры настроены пророссийски, многие патриоты из тех, кто
составляли костяк местной самообороны и не давали расползтись заразе,
сейчас воюют. На территории этих регионов продолжают распространяться
сепаратистские настроения, а эти регионы непосредственно граничат с
нашими оккупированными территориями», – отмечает политик. Для того
чтобы противостоять терактам и усилению сепаратистских настроений,
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требуется дополнительная помощь государства, объединение усилий
государства и общества, заявляет он.
В то же время советник министра внутренних дел Украины, народный
депутат А. Геращенко назвал взрывы в Одессе проявлением слабости
пророссийских сил. «Эти взрывы являются доказательством не силы, а
слабости пророссийских сил в Одессе, – написал А. Геращенко в Facebook. –
С каждым таким взрывом пророссийские силы будут вызывать к себе все
больше ненависти со стороны одесситов, у которых одна из главных статей
заработка – гостиничный бизнес и туризм».
По его мнению, власти РФ знают настроения украинцев и понимают, что
если такого рода теракты приведут к жертвам, то это окончательно подорвет
остатки доверия и уважения у некоторых украинцев, «еще одурманенных
ядом российской пропаганды». А. Геращенко уверен, что к организации
взрывов причастны пророссийские диверсионные группы, целью
деятельности которых является запугивание населения и дестабилизация
ситуации на Юго-Востоке Украины.
Отметим, что, по мнению главы Одесской областной организации
«Правого сектора» С. Стерненко, в Одессе действуют как минимум две
террористические группы. «Действуют две разные группы, как минимум.
Взрывы возле волонтерских офисов и на железной дороге осуществили
разные группы. Это видно в том числе по характеру взрывов. Мы
заинтересованы в том, чтобы найти виновных. Терроризм, который сейчас
начинает разворачиваться в Одессе, не должен быть в нашем мирном
городе», – заявляет С. Стерненко.
В связи с этим напомним, что ответственность за взрыв на Одесской
железной дороге взяли на себя члены так называемого «партизанского отряда
имени В. Папуры», которые опубликовали в Интернете видеоролик теракта.
«Случившееся является первым актом мщения за В. Папуру, зверски убитого
фашистами 2 мая в одесском Доме профсоюзов», – сообщили они.
В то же время как некоторые представители оппозиции, так и
проукраинские гражданские активисты не исключают, что попытки
дестабилизации ситуации в Одессе могут служить ширмой для прикрытия
противостояния различных политических кланов и бизнес-группировок в
регионе. «Это может быть попыткой политических кланов, которые ведут
битву между собой параллельно с войной с Россией, использовать такие
взрывы для дестабилизации ситуации в Одессе и тем самым дать повод для
смены определенных должностных лиц области, начиная от губернатора и
заканчивая начальником управления внутренних дел области», – заявляет
активист «Совета общественной безопасности» М. Гордиенко.
«К сожалению, пока нет никаких прямых подтверждений причастности
российских диверсантов ко всем этим терактам, которые происходили на
территории Одесской области. Что касается центров волонтеров, которые
подрывали, кажется, уже все, то здесь нельзя исключать, что это дело рук
кого-то из властных кабинетов. Ситуация в стране и так очень нестабильна,
и это может играть на руку тем, кто будет, возможно, идти на выборы осенью
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этого года», – считает руководитель Одесской областной организации
«Правого сектора» С. Стерненко.
В святи с этим отметим, что сегодня некоторые эксперты указывают на
обострение конфликта между И. Коломойским и Президентом Украины
П. Порошенко, который находит свое выражение в том числе в политической
жизни Одессы. Так, руководитель регионального отделения Комитета
избирателей А. Бойко
отмечает: «Одесская область, подконтрольная
Коломойскому, – это угроза статусу Порошенко как руководителя. Мне
кажется, это не оставят просто так. А значит, конфликт будет разгораться».
В том, что к серии взрывов в Одессе причастны власти, уверены и
представители координационного совета «Майдана Одессы». «В ходе
обсуждения взрывов представителями координационного совета «Майдана»
главной точкой зрения была причастность к этим событиям представителей
власти, – заявил член совета Л. Штекель. – “Майдановские” организации
уверены, что за этими событиями не стоят сепаратисты, российские шпионы
или диверсанты».
О том, что взрывы в Одессе совершаются с целью раскачать ситуацию в
регионе, заявляет и оппозиционный депутат С. Кивалов. «Безусловно,
происходящее в Одессе держит в напряжении наших граждан. Пять взрывов
за столь короткий промежуток времени уже говорят о попытках
дестабилизировать мирную жизнь города. Правоохранительные органы
квалифицировали данные инциденты, как теракты. Некоторые эксперты уже
заявили, что это дело рук антиукраинских диверсионных групп. Странно, что
никто не берѐт ответственность за проведение этих терактов, никто не
выдвигает требований. А организация инцидентов носит весьма
сомнительный характер. Кстати, такого же мнения придерживаются
некоторые активисты Евромайдана, которые считают взрывы волонтѐрских
центров ширмой для так называемого “передела”, – говорит политик. –
Очень не хотелось бы, чтобы под предлогом борьбы с терроризмом и защиты
города скрывались чьи-то бизнес-интересы».
Провокацией посчитали теракты в Одессе и многие другие
представители оппозиции. Так, активист партии «Союз анархистов Украины»
В. Азаров еще за неделю до ввода войск увидел в серии одесских взрывов
выгодный для властей сценарий, необходимый для того, «чтобы явочным
порядком ввести военное положение после принятия социальнотеррористического Госбюджета».
Некоторые обозреватели также высказывают мнение, что введение в
Одессу Нацгвардии в ответ на рост террористической угрозы, помимо
прочего, может иметь целью попытку предотвращения назревающего
социального взрыва, предпосылки которого стали проявляться по итогу
отключений в городе электроснабжения, что вызвало ряд стихийных акций
протеста. Эти акции неоднократно заканчивались блокированием дорог.
СМИ сообщают, что, по данным Одессаоблэнерго, веерные отключения
электроэнергии в жилых домах, школах, детсадах и медицинских
учреждениях вызывали аварии и выводили оборудование из строя. С резким
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похолоданием и выпадением снега работа ремонтных групп еще больше
усложнилась. Энергетики объяснили, что причиной веерных отключений
стала нехватка угля на ТЭЦ и ремонт одного из энергоблоков ЮжноУкраинской АЭС, который продлится до конца зимы.
31 декабря начали протестовать жители микрорайона Вузовский,
которые к тому времени были лишены электричества уже три дня. Власти
пообещали им дать свет только к 3 января. Проигнорировав обещания
властей, жители перекрыли Люстдорфскую дорогу и ул. Левитана и, в
результате, добились того, что прямо перед началом Нового года в
некоторых домах массива электроснабжение было возобновлено. Многие
жители густонаселенных жилых массивов Котовского, Таирова, Черемушек и
Фонтана оставались без света до пяти дней, а некоторые – почти неделю.
1 января жители обесточенных домов перекрыли ул. Королева и нескольких
других важных городских магистралей. Жители просп. Глушко добились
включения света после проведения акции протеста у местного
РЭС «Южный».
Требуя вернуть в дома электричество, жители Одессы перекрывали
также ул. Филатова и Генерала Петрова. Ранее одесситы также проводили
пикеты на ул. Краснова, Люстдорфской и просп. Адмиральском.
«Наблюдается забавная тенденция: когда сидящие без света горожане
решаются выйти на акцию протеста, электричество очень быстро
включается. В городе поговаривают о возобновлении практики веерных
отключений, только на новый лад – под предлогом “аварий”», –
комментирует сложившуюся ситуацию одесское издание «Таймер».
Кроме того, в ходе стихийных протестных акций граждане открыто
возмущались повышением цен на хлеб, новыми коммунальными тарифами и
налогами. Таким образом, обозреватели заключают, что отключение света
стало лишь толчком к общему возмущению политикой власти.
Именно это массовое недовольство нарастающим количеством
социально-экономических проблем расценивается многими экспертами как
важная предпосылка к сегодняшним «профилактическим» мероприятиям
властей. С этой точки зрения логично выглядит призыв начальника Главного
управления МВД в Одесской области И. Катеринчука «воздержаться от
проведения различного рода массовых мероприятий – протестных акций,
пикетов, митингов».
Обозреватели также обращают внимание на характерный эпизод, когда
группа неизвестных, представившихся «самообороной Евромайдана»,
атаковала автомобиль организаторов акции протеста против политики
властей в сфере ЖКХ, которая прошла 19 декабря под зданием Одесской
ОГА. Сообщается, что нападавшие в камуфляжной форме и масках,
вооружѐнные битами, заблокировали автомобиль организаторов акции на ул.
Слепнѐва, силой вытащили из машины пассажиров и водителя и избили их.
Затем активистов заковали в наручники и силой доставили в Приморский
райотдел милиции. Свои действия нападавшие объясняли тем, что
организаторы акции якобы действуют по указке ФСБ России с целью
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дестабилизации ситуации в городе.
Таким образом, заметно, что рост социально-политической
напряженности в Одессе обусловлен целым комплексом причин и влиянием
различных политических и экономических факторов, которые используются
в своих интересах противостоящими силами.
На один из важных аспектов возможной дальнейшей политической
дестабилизации в Одесской области обращает внимание, в частности,
британское издание Economist, которое отмечает, что «жители так
называемой Украинской Бессарабии давно недовольны Киевом и
симпатизируют России». «Не исключено, что Кремль решит воспользоваться
этими настроениями», – отмечает издание. «Украинская Бессарабия» –
Буджак – ограничена Черным морем, Дунаем и Молдавией, а с севера –
подконтрольным Россией Приднестровьем. С соседней Румынией,
расположенной по ту сторону Дуная, регион не соединяют ни дороги, ни
мосты, ни паромы, а с остальной Украиной – лишь две трассы, – пишет
британский журнал, подчеркивая, что существуют опасения, что война с
территории Восточной Украины может перекинуться туда, поскольку этот
регион будет стратегически важен, если российские власти решат проложить
«наземный коридор до Крыма, Одессы и румынской границы». «Если
взорвать мосты через Днестр – регион будет вообще отрезан», – отмечает
Economist.
Из живущих в этом регионе 570 тыс. человек украинцы составляют
менее половины. Остальные – это болгары, русские, молдаване, гагаузы и
албанцы. По словам журналиста из Одессы, которого цитирует Economist,
при сложившейся этнической картине региона любая попытка объявить
независимость может повлечь его раскол на несколько частей.
В связи с этим обозреватели напоминают время от времени о
появляющейся в украинских, молдавских и российских СМИ теме
возможности создания в Одесской области Бессарабской народной
республики. Об этом, в частности, говорилось в отчете аналитической
группы Da Vinci AG. «Обсуждается вариант, когда сфера влияния БНР
распространится и на территорию Молдовы, что создаст очаг дестабилизации
сразу в двух государствах, которые на сегодняшний день находятся в зоне
активного интереса Кремля, – утверждают эксперты группы. – Изначально
основной упор может делаться на создание независимой Гагаузии, которая
может претендовать на территории Молдовы и Украины. Гагаузия сегодня
является основным центром активности Кремля в регионе».
Событиями, которые могут повлиять на данный процесс, авторы отчета
считают выборы в парламент Молдовы, а также выборы башкана Гагаузии в
2015 г.
Перспективы этих процессов во многом будут зависеть от развития
ситуации в восточных областях, изменения расстановки сил на
международной арене и множества внешних и внутренних политических
факторов. Однако уже сегодня ясно, что при неоднозначных пока прогнозах
на этот счет в регионе существуют предпосылки дальнейшей дестабилизации
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политической обстановки и они требуют пристального внимания и анализа,
чтобы меры для их преодоления смогли оказаться достаточно
эффективными.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Верховна Рада розгляне питання щодо визнання ДНР і ЛНР
терористичними організаціями одразу ж після внесення народними
депутатами відповідної законодавчої ініціативи, яка нині готується в
комітетах. Про це Голова Верховної Ради України В. Гройсман повідомив у
четвер, 15 січня, під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.
«Я дав відповідне доручення. Зараз парламент працює над цим в
комітетах. Як тільки документ буде готовий, ви одразу про це дізнаєтесь», –
сказав
він
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.01).
***
З 19 по 23 січня народні депутати працюватимуть у комітетах,
комісіях і групах, а з 26 по 30 січня – з виборцями (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.01).
***
15 січня ВР запровадила кримінальну відповідальність за ухилення від
призову для офіцерів.
Верховна Рада за основу та в цілому прийняла проект закону про
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку
проходження військової служби та питань соціального захисту громадян
України, які проходять військову службу під час особливого періоду, передає
кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосувало 256 народних депутатів.
Відповідним законопроектом, серед іншого, передбачається зменшення
кількості підстав для отримання громадянами України відстрочки для
проходження строкової служби.
Крім того, законопроектом пропонується запровадження кримінальної
відповідальності громадян за ухилення від призову на військову службу за
призовом осіб офіцерського складу.
Також під час виступу в парламенті голова профільного комітету
С. Пашинський заявив, що комітет пропонує ряд правок до законопроекту.
Він повідомив, що рамки укладання контракту на військову службу
розширюються і відтепер становитимуть від одного до п’яти років.
Також він зазначив, що підтримується правка скасування призову
кандидатів і докторів наук (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.01).
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***
Верховна Рада ухвалила в другому читанні проект закону про
внесення змін до деяких законів України (щодо скасування ліцензування
імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів), передає кореспондент
УНН.
За відповідне рішення проголосувало 247 народних депутатів.
Прийняття законопроекту сприятиме вдосконаленню законодавства в
сфері обігу лікарських засобів.
Метою законопроекту є скасування ліцензування імпорту активних
фармацевтичних інгредієнтів, введення якого передбачалося з 1 січня 2015 р.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг” щодо розкриття інформації».
Законом встановлено обов’язок фінансових установ, нагляд за
діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розкривати
інформацію про себе та послуги, які ними надаються, шляхом розміщення
такої інформації в єдиній загальнодоступній інформаційній базі даних і на
власних веб-сайтах, а також визначити порядок її ведення.
Відповідні зміни внесено до Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг».
Законопроект зареєстровано за № 1545 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.01).
***
16 січня Верховна Рада України включила до порядку денного І сесії
Верховної Ради України VIII скликання проект закону про внесення змін
до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів
України та суддів).
Метою законопроекту (реєстр. № 1776) є вдосконалення положень
Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України й
суддів і приведення відповідних положень Основного закону України у
відповідність із міжнародними стандартами.
Законопроектом пропонується виключити ч. 1, 3 ст. 80 Конституції
України, якими передбачено гарантії депутатської недоторканності.
Змінами до ст. 126 Конституції України пропонується передбачити, що
суддя не може бути без згоди Вищої ради юстиції, а не політичного органу –
Верховної Ради України, затриманий і до нього не може бути застосовано
запобіжний захід у виді тримання під вартою до винесення обвинувального
вироку судом. При цьому такий імунітет судді не поширюватиметься на
випадки затримання при вчиненні суддею або безпосередньо після вчинення
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ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.
Крім того, ст. 129 Конституції України доповнюється положенням про
те, що притягнення суддів до юридичної відповідальності здійснюється на
загальних підставах. Водночас пропонується закріпити інститут
функціонального імунітету судді, за яким судді не можуть бути притягнуті до
юридичної відповідальності за діяння, вчинені у зв’язку зі здійсненням
правосуддя, крім випадків ухвалення завідомо неправосудного судового
рішення, порушення присяги судді або вчинення дисциплінарного
правопорушення.
Передбачається, що закон набере чинності з дня, наступного за днем
його опублікування, крім змін до ст. 126 Конституції України.
За включення законопроекту до порядку денного проголосувало
297 народних депутатів (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.01).
***
У п’ятницю, 16 січня, у Верховній Раді відбулася «година запитань до
уряду».
Під час засідання Голова Верховної Ради України В. Гройсман
поінформував присутніх, що в сесійній залі присутні члени Кабінету
Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром А. Яценюком.
Першим на запитання відповідав міністр оборони С. Полторак.
Перше запитання стосувалося кошторису Міністерства оборони з
постійним обґрунтуванням всіх витрат. Міністр відповів, що він не може
сьогодні говорити про кількість танків, ракет, засобів ППО тощо. При цьому
він назвав основні цифри й показники. За його словами, відповідно до
кошторису Міністерства оборони на 2015 р. передбачено 44,6 млрд грн, із
них під державні гарантії – 4,4 млрд. Збільшення видатків порівняно з 2014 р.
становить 17,3 млрд грн, або в 1,6 раза.
С. Полторак доповів про основні напрями витрат, перший з яких
пов’язаний з розробками озброєння та придбання нової військової техніки.
Цифра становить 14 млрд 24 млн грн. На модернізацію озброєння та
військової техніки – 5,2 млрд грн.
Ще один напрям стосується підготовки військ. На це передбачена сума
приблизно в 2 млрд грн, що дає можливість провести навчання, тренування,
підготувати в початкових школах контрактників і забезпечити підготовку
майбутніх офіцерів.
На утримання Збройних сил України, за словами міністра, передбачено
витрати в сумі 28 млрд. Відбулося збільшення в 1,3 раза. Це пов’язано з тим,
що чисельність Збройних сил України планується збільшити до 250 тис. осіб.
На запитання також відповідала міністр фінансів Н. Яресько.
Н. Яресько доповіла про два блоки державного бюджету, які викликали
жваві дискусії, – фінансування місцевих бюджетів і внесення змін до
Податкового кодексу.
Міністр доповіла про джерела наповнення місцевих бюджетів, значне
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розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення
до оподаткування цим податком комерційного нежитлового майна та
автомобілів з великим об’ємом двигуна, збільшення нормативу зарахування
тощо.
«Уряд розуміє, що зроблено лише перші кроки на шляху до бюджетної
децентралізації. В процесі затвердження місцевих бюджетів, яке зараз триває,
і я хочу тут підтвердити вам, що лише менше 9 % з місцевих бюджетів
ухвалені сьогодні їхні кошториси. Уряд здійснює оперативний моніторинг
проблемних питань місцевих органів влади щодо соціально-економічного
розвитку регіонів, аби вчасно підготувати та внести на затвердження
народними депутатами необхідні зміни до законодавчих актів», – зазначила
міністр фінансів.
Н. Яресько також відповіла на запитання народних депутатів.
На запитання парламентарів щодо проведення приватизації відповів
міністр економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичус. Він запевнив, що
уряд нині не має намірів проводити приватизацію, а весь ажіотаж у
Верховній Раді з приводу цього питання через те, що частина депутатів
захищає окремі держкомпанії. Він нагадав, що раніше вже багато разів
пояснював: на сьогодні кількість держпідприємств – 3374, з них тільки 1900
підприємств працює. Усі інші або закриваються, або вже закриті. З цих 1900
60 % компаній з оборотом менше 1 млн євро.
На запитання народних депутатів відповіли міністр палива та
енергетики В. Демчишин і заступник міністра охорони здоров’я
А. Терещенко.
Про стан грошово-кредитної системи в Україні поінформувала народних
депутатів голова Національного банку України В. Гонтарева.
Голова Національного банку на початку виступу акцентувала на витоках
повномасштабної фінансової кризи в країні. «У цифрах це виглядає так:
значне падіння ВВП – 7,5 % в минулому році, стрімка девальвація гривні,
майже 100 %, з економічної точки зору це 50 %, але з нашої точки зору, як це
ринком прийнято, це – майже 100 %. Споживча інфляція, яка сягнула майже
25 %, та втрата третини депозитів банківської системи», – зазначила вона.
В. Гонтарева поінформувала про те, що зробив Національний банк за час
її керівництва, розповіла про девальвацію національної валюти, про грошовокредитну політику, яку проводив Національний банк у минулому році, про
програму автоматичного рефінансування банків під заставу ОВДП через
прозору ринкову систему щотижневих аукціонів тощо.
Голова Національного банку поінформувала про ті заходи, які будуть
вжиті Національним банком протягом цього року. «Перш за все цінова
стабільність в державі – це завдання Національного банку. Для цього треба
переходити до режиму інфляційного таргетування», – повідомила вона,
додавши, що також Національний банк планує приріст монетарної бази на
27 %, або на 91 млрд, і готовий надати підтримку уряду, Фонду гарантування
та банківській системі тільки в цих межах. Розраховано це, виходячи з
інфляції 17,2 %.
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Голова Національного банку також зазначила, що Національний банк
продовжуватиме використовувати систему гнучкого обмінного курсу, тому в
нас ніколи вже не буде фіксованого обмінного курсу.
В. Гонтарева відповіла на запитання народних депутатів.
Під час запитань на адресу голови Національного банку лунали
звинувачення в тому, що «десь ділися» валютні резерви країни, що в країні
одночасно існує чотири курси обміну валюти, що вона часто оприлюднює
інформацію про дії Національного банку, було порушено питання про те,
куди ділися сотні мільярдів на рефінансування тощо. В. Гонтарева відповіла
на ці та інші запитання (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.01).
***
Комітет з питань науки і освіти обговорив питання щодо
врахування пропозицій комітету до розподілу видатків Державного
бюджету України на 2015 рік.
Під час засідання комітету 14 січня обговорено результати роботи
комітету над законами України «Про Державний бюджет України на
2015 рік», «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України», над змінами до Податкового та
Бюджетного кодексів України.
Голова комітету Л. Гриневич відзначила, що комітету вдалося відстояти
життєво важливі для функціонування освіти позиції. Загальний бюджет
Міністерства освіти і науки України, визначений в Законі України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік», порівняно з попереднім проектом,
зріс на 4,05 млрд грн і становить 16,24 млрд грн.
Врахована пропозиція комітету щодо фінансування вищих навчальних
закладів І–ІІ рівнів акредитації з Державного бюджету України, що дасть
змогу зберегти мережу таких навчальних закладів. Таке центральне
фінансування зберігатиметься до 2017 р., оскільки, згідно з новоприйнятим
Законом України «Про вищу освіту», наступні два роки всі вищі навчальні
заклади І–ІІ рівня акредитації мають статус вищого навчального закладу. З
2017 р. ті вищі навчальні заклади, які не отримали ліцензії на підготовку
молодшого бакалавра, втрачають статус вищого навчального закладу,
вважаються навчальними закладами в системі професійної освіти і,
відповідно, переходять на фінансування з місцевих бюджетів.
Комітету вдалося зберегти пільги по оподаткуванню закладів освіти й
скасувати пропоновані зміни до Податкового кодексу України обкладати
заклади освіти податком на додану вартість, що призвело б до збільшення
вартості освітніх послуг. Як зазначила Л. Гриневич, «на жаль, не була
врахована позиція щодо скасування для закладів освіти земельного податку.
Утім місцеві ради мають право звільняти такі заклади від цього податку, і
тому важливо, щоб вони приймали рішення на користь освітніх закладів».
Голова комітету Л. Гриневич повідомила про зростання фінансування
порівняно з попереднім проектом Держаного бюджету на 2015 рік за такими
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освітніми програмами:
– майже на 102,5 млн збільшені видатки на наукові та науково-технічні
дослідження, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних
досліджень, які становитимуть 344 757,8 тис. грн;
– враховані потреби Київського національного університету
ім. Т. Шевченка на проведення наукових досліджень. Їх фінансування,
порівняно із запланованим, збільшено на 23 403,7 тис. грн;
– збільшено на суму в розмірі 6005,0 тис. грн фінансування за
програмою «Виконання зобов’язань України в сфері міжнародного науковотехнічного співробітництва», що надзвичайно важливо в умовах
євроінтеграції.
Попередній проект Держбюджету на 2015 рік зменшував загальне
фінансування Національної академії наук України та галузевих національних
академій, що ставило під загрозу саму можливість їх існування. Заплановане
в проекті бюджету на 60 % зменшення фінансування галузевих академій
призвело б до драматичного скорочення кількості науковців й згортання
великої кількості наукових досліджень. Натомість, дефіцит фінансування
вдалося скоротити до 25 %, що дасть змогу їм при оптимізації видатків
продовжувати свою наукову діяльність.
Одним із принципових питань, яке відстоював комітет, було збереження
в законодавстві норм щодо заробітних плат, надбавок і доплат. Вдалося
зберегти фінансові гарантії доплат педагогічним і науково-педагогічним
працівникам, зокрема в частині доплат за наукові ступені та вчені звання.
Разом з тим у Законі України «Про Державний бюджет на 2015 рік» є
норма, яка дає можливість Кабінету Міністрів України в поточному році
регулювати всі норми щодо оплати праці. Л. Гриневич повідомила, що до
уряду вже направлений депутатський запит з проханням поінформувати
суспільство, як така позиція може позначитися на оплаті праці педагогічних і
науково-педагогічних працівників (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.01).
***
У Комітеті з питань охорони здоров’я відбулися слухання на тему:
«Про реформу охорони здоров’я в Україні».
Голова комітету О. Богомолець у виступі наголосила, зокрема, на тому,
що медична реформа має розпочатися з проведення системної інвентаризації
та паспортизації медичних установ усіх форм власності й тих, що
перебувають у різних сферах управління. На її думку, неможливо
забезпечити фінансову прозорість і контроль якості лікування українських
громадян без створення в Україні єдиного медичного простору та
міжвідомчого центру реформ.
Під час слухань було, зокрема, обговорено результати пілотного
проекту, що здійснювався протягом останніх років відповідно до Закону
України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»,
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набутий у процесі його реалізації позитивний і негативний досвід, визначено
першочергові кроки, що мають бути здійснені для вирішення завдань з
реформування системи охорони здоров’я. На початковому етапі
реформування основна увага приділялася модернізації первинної та екстреної
медичної допомоги.
Доповідачі звернули також увагу на ряд нерозв’язаних проблем:
– недостатність фінансової підтримки реформи;
– доступність первинної медичної допомоги лишається нерівною –
передусім через надмірну централізацію головним чином у містах і
недостатню забезпеченість транспортними засобами;
– недостатню якість первинної медичної допомоги тощо.
Під час слухань міністром охорони здоров’я України О. Квіташвілі було
презентовано проект Національної стратегії побудови нової системи охорони
здоров’я України на період 2015–2025 років (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до
Закону України «Про організацію оборонного планування».
Законопроектом (реєстр. № 1547) з метою вдосконалення наявної
системи оборонного планування в Збройних силах України, інших
військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення
та в деяких інших органах, приведення періодів оборонного планування у
відповідність з періодами планування економічного й соціального розвитку
України пропонується викласти в новій редакції Закон України «Про
організацію оборонного планування».
Проектом передбачається уточнити завдання оборонного планування,
повноваження об’єктів і суб’єктів оборонного планування, доповнити
перелік та зміст документів оборонного планування, які розробляються на
довго-, середньо- й короткострокову перспективи, встановити взаємозв’язок з
іншими видами планування, у тому числі з плануванням застосування та
діяльності складових сектору безпеки й оборони, а також уточнити завдання
оборонного огляду та організація його проведення.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме:
– використанню формалізованого стандарту структури й порядку
розроблення документів з питань оборонної політики;
– ліквідації або скороченню невідповідності між завданнями, які
визначаються першочерговими й необхідними Президентом України та
Кабінетом Міністрів України, і фінансовими ресурсами, що закладаються в
проекті Державного бюджету України на потреби оборони;
– розробленню програмних документів, які відповідатимуть сучасним
вимогам розвитку Збройних сил й адаптуватимуться до загальносвітових
стандартів;
– закріпленню впровадження програмно-цільового методу в практику
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оборонного, у тому числі бюджетного планування із застосуванням методу,
орієнтованого на можливості тощо (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.01).
***
Комітет з питань європейської інтеграції провів позачергове
засідання за участі представників Європейського Союзу на чолі з головою
представництва Європейського Союзу в Україні Я. Томбінським.
19 січня відбулося позачергове засідання комітету, на якому були також
присутні представники Європейського Союзу на чолі з головою
представництва Європейського Союзу в Україні Я. Томбінським.
Під час зустрічі обговорено ряд питань, пов’язаних з подальшими
кроками України після введення в дію тимчасового застосування Угоди про
асоціацію. Зокрема, щодо діяльності Парламентського комітету асоціації та
неофіційної групи дружби між Україною і ЄС. Також сторони обговорили
ряд технічних питань, пов’язаних з процедурою імплементації Угоди про
асоціацію, серед яких: необхідність створення бази перекладів актів acquis,
можливість надання технічної підтримки комітету з боку ЄС, зовнішнього
моніторингу виконання Угоди, удосконалення процедури перевірки
законопроектів на предмет їхньої відповідності праву Європейського Союзу
як у парламенті, так і на загальнодержавному рівні із залученням наукових
кіл та представників неурядових організацій.
Сторони також обговорили ініціативу депутата Європарламенту
П. Ауштрявічуса (співголова неофіційної групи «Друзі європейської
України» у Європарламенті) щодо того, щоб одне із засідань Комітету
закордонних справ Європарламенту було присвячено проблемі порушення
прав людини на Донбасі, зокрема на територіях, підконтрольних бойовикам
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 20.01).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
відхилити законопроект про внесення змін до Закону України «Про
природно-заповідний фонд України» (щодо удосконалення окремих
положень).
Законопроектом (реєстр. № 1427) пропонується дозволити здійснення
мисливства в зонах антропогенних ландшафтів біосферних заповідників і
зонах регульованої рекреації національних природних парків з метою
селекційного відбору, ветеринарно-санітарної експертизи та регулювання
чисельності мисливських тварин. Також пропонуються зміни щодо
здійснення господарської діяльності в межах господарської зони
національного природного парку.
Під час розгляду до законопроекту були висловлені істотні зауваження,
серед яких концептуальним є необхідність заборони на території природних
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заповідників мисливства в цілому, без будь-яких виключень, щодо чого
члени комітету були одностайні (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
19 січня Президент України П. Порошенко провів зустріч з прем’єрміністром Республіки Польща Е. Копач, яка перебуває зі своїм першим
робочим візитом в Україні. Візит польського прем’єра присвячений
поглибленню двосторонніх економічних відносин між урядами України та
Польщі, а також нарощуванню взаємовигідної торгівлі між двома країнами.
Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан українськопольських відносин, координацію дій щодо поглиблення європейської
інтеграції України та забезпечення фінансової допомоги Україні з боку
Європейського Союзу, зокрема третього пакета макрофінансової допомоги
ЄС.
Президент України подякував прем’єр-міністру Польщі за гуманітарну
допомогу, яка надається Польщею.
Окрему увагу сторони приділили співпраці в оборонній сфері, зокрема в
контексті активізації взаємодії у військово-технічному співробітництві та
пришвидшенні процесу формування Українсько-польсько-литовської
бригади.
Під час обговорення співпраці двох держав в енергетичній сфері
прем’єр-міністр висловила готовність польської сторони взяти участь у
модернізації українських електростанцій з метою розширення їхніх
технічних можливостей щодо використання різних видів вугілля, що, у свою
чергу, сприятиме зростанню енергетичної незалежності України.
Окремо Е. Копач повідомила про рішення польського уряду надати
Україні кредитну допомогу в розмірі 100 млн євро, яка може
використовуватися Україною на проекти щодо відновлення Донбасу та на
заходи щодо підтримки реформ.
Крім того, прем’єр-міністр повідомила про рішення польської сторони
виділити 500 додаткових стипендій для студентів із сімей українських
військовослужбовців і мешканців Донбасу для навчання в освітніх закладах
Польщі.
Голова Ради міністрів Республіки Польща запросила Президента
України взяти участь в урочистостях з нагоди вшанування 70-ї річниці
звільнення концтабору «Аушвіц».
Голову Ради міністрів Республіки Польща супроводжували міністри
фінансів, культури та національної спадщини, інфраструктури й розвитку,
науки і вищої освіти, національної освіти, а також заступники міністрів
закордонних справ, економіки та національної оборони.
У робочій зустрічі також взяли участь заступник глави АПУ з
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міжнародних питань В. Чалий, посол України в Республіці Польща
А. Дещиця, посол Польщі в Україні Г. Литвин, представники польського
уряду (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
Під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Польща Президент
України поінформував Е. Копач щодо поточної ситуації в Донецькій і
Луганській областях та акцентував, що, «попри ескалацію напруги та
активізацію терористів, Україна готова підписати угоду про припинення
вогню за умови дотримання мінських домовленостей».
Коментуючи заяву МЗС України щодо стану виконання мінських
домовленостей від 18.01.15 р., Президент України наголосив: «Україна
прагне миру. Ми готові до негайного скликання тристоронньої контактної
групи для забезпечення підготовки і підписання графіка втілення мінських
домовленостей».
Глава держави наполягає на тому, що всі домовленості, які побудовані
на Плані з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, містять усі ключові
елементи, необхідні для якнайшвидшої деескалації ситуації, її стабілізації та
початку відродження Донбасу: припинення вогню, відновлення Україною
контролю на українсько-російському державному кордоні, повне й негайне
виведення іноземних військ і найманців, забезпечення виходу на лінію
розмежування від 19 вересня 2014 р., відведення важкого озброєння,
звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб, покращення
гуманітарної ситуації в регіоні та проведення місцевих виборів за
українським
законодавством
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з Президентом
Парламентської асамблеї Ради Європи А. Брассер і делегацією ПАРЄ, яка
перебуває в Україні з робочим візитом.
П. Порошенко подякував Президенту ПАРЄ та делегації за прояв
солідарності з Україною і візит до України в дуже складний час, коли на
Донбасі відбувається різка ескалація та погіршується гуманітарна ситуація.
Під час зустрічі глава держави наголосив на необхідності єдності всієї
Європи в боротьбі з тероризмом і нагадав про трагедію, яка сталася кілька
днів тому під Волновахою, коли внаслідок ракетного обстрілу терористами
блокпосту українських військових загинуло 13 мирних громадян і 15 було
поранено. Президент наголосив, що це є актом тероризму, адже бойовики
дали артилерійський залп по блокпосту, через який постійно проходить рух
цивільних.
А. Брассер від імені Парламентської асамблеї та Ради Європи висловила
співчуття українському народові у зв’язку з трагедією під Волновахою.
Президент наголосив на необхідності активізації зусиль ПАРЄ зі
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звільнення українських заручників, які утримуються терористами. За
словами глави держави, на сьогодні понад 600 українських громадян
перебувають у полоні попри чіткі домовленості, яких було досягнуто в
Мінську.
Президент висловив особливе занепокоєння ситуацією навколо
української льотчиці Н. Савченко. «Ми обрали її членом делегації до
Парламентської асамблеї Ради Європи, і було б цілком природно, щоб ПАРЄ
прийняла необхідне рішення щодо звільнення депутата – льотчиці, яка
захищала свою країну, – наголосив глава держави. – Прошу Парламентську
асамблею Ради Європи докласти усіх необхідних зусиль для звільнення члена
української делегації в ПАРЄ».
Учасники зустріч погодилися з тим, що мінські домовленості треба
беззастережно й невідкладно виконувати, адже вони визнані всіма сторонами
конфлікту та є єдиним шляхом мирного врегулювання.
Співрозмовники також обговорили питання впровадження реформ і
взаємодії з ПАРЄ й іншими інституціями Ради Європи. Президент
поінформував про започаткування антикорупційної політики, реформи
судової влади та децентралізації. При цьому він наголосив на важливості
співпраці з Венеціанською комісією в питаннях конституційних змін,
виборчого права та інших реформ, що є частиною демократичного розвитку
держави.
Також у складі делегації Парламентської асамблеї Ради Європи на чолі з
Президентом ПАРЄ А. Брассер генеральний секретар ПАРЄ В. Савіцкі,
лідери політичних груп у ПАРЄ: Європейської народної партії П. Аграмунт,
Альянсу лібералів і демократів за Європу Й. Хухла, Європейських
об’єднаних лівих Т. Кокс. У зустрічі також взяли участь міністр закордонних
справ України П. Клімкін і заступник глави АПУ В. Чалий (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 15.01).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та висловилися за
деескалацію і негайне припинення вогню з боку бойовиків. У цьому
контексті було підкреслено важливість спеціальної моніторингової місії
(СММ) ОБСЄ. П. Порошенко поінформував про заяву представника СММ
щодо обстрілів Донецького аеропорту з боку житлових кварталів, які
контролюються бойовиками, у результаті чого страждають мирні мешканці
та інфраструктура.
П. Порошенко та А. Меркель погодилися з необхідністю якнайшвидшого
проведення засідання тристоронньої контактної групи і, за її підсумками,
зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» для
подальших переговорів на найвищому рівні. Ключовими передумовами для
подальшого мирного врегулювання повинні стати вихід на лінію
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розмежування, закриття кордону, відведення військової техніки, звільнення
заручників і реагування на загострення гуманітарної ситуації. Це також
створить необхідні умови для політичного діалогу.
Президент України і федеральний канцлер Німеччини закликають усі
сторони докласти зусиль для недопущення більш важкої стадії конфлікту.
Також співрозмовники обговорили питання макрофінансової допомоги
Україні та проведення ряду заходів для забезпечення достатнього рівня
підтримки задля стабілізації економічної ситуації в Україні (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 16.01).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з президентом
Казахстану Н. Назарбаєвим.
Під час розмови, яка відбулася в День жалоби, 15 січня, Президент
Казахстану висловив Президенту та народу України свої співчуття з приводу
трагедії біля м. Волноваха, коли 13 пасажирів автобусу загинуло й понад
10 було поранено внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками блокпоста
українських військових. Він також запевнив у підтримці України та
солідарності в прагненні врегулювати ситуацію на Донбасі й відновити мир.
Президент України подякував своєму казахстанському колезі за
підтримку, а також запевнив у високій оцінці його зусиль, зокрема готовності
надати майданчик в Астані для продовження мирних переговорів у
«нормандському форматі». П. Порошенко повідомив, що наразі всіма
сторонами було прийнято рішення про перенесення зустрічі.
Глава держави висловив жаль із приводу відсутності конструктивної
позиції російської сторони в погодженні порядку денного й проекту
висновків зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, які провели спільне
засідання в «нормандському форматі» в Берліні 12 січня. Українська сторона
наполягає, що всі рішення й подальші кроки на шляху до мирного
врегулювання повинні базуватися на мінських угодах і їх відповідальному
втіленні.
Президент висловив велике занепокоєння через різку ескалацію ситуації
та значне збільшення обстрілів позицій українських Збройних сил, а також
висловив сподівання, що тристороння контактна група найближчим часом
проведе засідання для виходу на виконання мінських домовленостей задля
відновлення миру на Донбасі.
Президент Казахстану запевнив у готовності сприяти проведенню
зустрічі в «нормандському форматі» в Астані.
Співрозмовники також продовжили діалог щодо економічного,
енергетичного і військово-технічного співробітництва (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
15.01).
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***
Президент П. Порошенко провів першу нараду з питань військовостратегічного планування в Головному ситуаційному центрі при Раді
національної безпеки і оборони. Нарада відбулася за участі Прем’єр-міністра
А. Яценюка, секретаря Ради національної безпеки та оборони України
О. Турчинова, керівників силових міністерств, відомств і спецслужб.
Нараду було присвячено аналізу поточної ситуації в найбільш гарячих
ділянках на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції,
зокрема в районі Донецького аеропорту.
«Зараз у нас з’явилися нові можливості працювати в режимі реального
часу. Аналізувати та відпрацьовувати ситуацію у найбільш гарячих точках
зіткнення з найбільшою інтенсивністю вогню», – повідомив Президент,
розпочинаючи нараду.
Глава держави заслухав доповіді секретаря РНБО, міністра оборони,
начальника Генерального штабу щодо поточної ситуації в зоні АТО.
Головний ситуаційний центр країни створено при РНБО для обробки та
аналізу поточної ситуації в зоні проведення АТО, знаходження оптимальних
тактичних і стратегічних рішень, для моніторингу й контролю їх виконання
та оперативного реагування. Центр має найсучаснішу інформаційнокомп’ютерну систему, що дає змогу обробляти величезні масиви інформації,
яка надходитиме з усіх державних і недержавних баз даних, у тому числі із
супутників і безпосередньо з місць подій.
За словами секретаря РНБО О. Турчинова, аналогічні центри є в усіх
провідних країнах. «Український Головний ситуаційний центр нічим їм не
поступається», – наголосив він (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 16.01).
***
Президент П. Порошенко пропонує Верховній Раді скасувати
депутатську недоторканність. Про це він сказав під час зустрічі з
керівниками фракцій Верховної Ради. «Хотів би звернути увагу на застарілий
борг, який міститься в нашій Коаліційній угоді. Тому я взяв ініціативу на
себе і підготував проект закону, який передбачає повне скасування
депутатської недоторканності», – зазначив глава держави.
Президент зазначив, що ця ініціатива підтримується суспільством. «Це
те, що більшість нас з вами обіцяли під час виборів. Як Президент і як гарант
Конституції гарантую збереження демократії в державі – у нас не будуть
переслідувати за політичними ознаками, незалежно від того, чи політичний
діяч перебуває при владі, чи в опозиції», – наголосив глава держави.
Президент з оптимізмом оцінює перспективи прийняття цього закону
парламентом, оскільки кількість депутатів у коаліції перевищує 300 голосів.
Крім того, Президент запропонував разом зі скасуванням депутатської
безкарності обмежити недоторканність суддів. «На всіх міжнародних
зустрічах перше питання – реформа судової системи», – наголосив
П. Порошенко.
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Інститут судової недоторканності має бути приведений до європейських
стандартів. Глава держави зазначив, що європейські інституції неодноразово
наголошували на необхідності функціонального імунітету, який гарантує
непритягнення до відповідальності лише за дії, вчинені в процесі виконання
суддівських функцій, крім випадків ухвалення завідомо неправосудного
рішення чи грубого порушення присяги судді.
Президент наголосив, що судді часто зловживають наданим їм
імунітетом. «Право давати згоду на затримання судді слід передати від
політичного органу, яким є Верховна Рада, до юридичного – Вищої ради
юстиції», – додав Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 16.01).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про
затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”».
Цим Законом від 15 січня № 113-VIII Верховна Рада України, відповідно
до Конституції, затвердила Указ Президента від 14 січня № 15 «Про часткову
мобілізацію».
Документом створюються умови для здійснення органами військового
управління, державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями наданих їм повноважень, необхідних для
проведення мобілізаційних заходів.
Мобілізація у 2015 р. проводитиметься в три черги протягом 210 діб.
Призов військовозобов’язаних, резервістів і поставка транспортних засобів
здійснюватимуться для забезпечення потреб Збройних сил, Національної
гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної
спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України в
обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву.
Згідно з Указом, у період з 18 березня по 1 травня 2015 р. також буде
проведене звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на
військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до
Указу Президента України від 17 березня 2014 р. № 303.
Закон набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
19.01).
***
Президент України П. Порошенко повернув до Верховної Ради для
повторного розгляду закон щодо мораторію на стягнення майна за
кредитами в іноземній валюті, передає УНН з посиланням на пресслужбу глави держави.
Так, П. Порошенко запропонував змінити Закон України «Про внесення
змін до Закону України “Про мораторій на стягнення майна громадян
України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті”».
«Зауваження Президента до Закону ґрунтуються на тому, що він
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комплексно не вирішує проблеми погашення банківських кредитів в
іноземній валюті. Відсутність комплексного врегулювання питання
погашення заборгованості за споживчими кредитами в іноземній валюті
призводить до стійкого погіршення ситуації в банківській системі та
зниження її ліквідності, – ідеться в повідомленні. – Вирішення проблем
позичальників не може ставити під загрозу інтереси вкладників банків, які
мають однакові права з позичальниками».
Нагадаємо, цей Закон забороняв банкам вилучати нерухоме житлове
майно громадян, які прострочили виплату кредиту за нього, який було взято
в інвалюті. Також Закон забороняв примусове виселення мешканців такого
житла.
Проти цього Закону виступив Нацбанк (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.01).
***
Глава держави підписав указ про призначення новим представником
Президента у Верховній Раді України С. Кубіва.
Під час зустрічі глава держави зазначив, що обрав своїм представником
у парламенті саме С. Кубіва, оскільки впевнений у тому, що він впорається з
викликами, які сьогодні стоять перед державою, і «зможе забезпечити
ефективну координацію і взаємодію між Президентом, Верховною Радою,
коаліцією та урядом». «Впевнений, що активна законотворча робота і
активна публічна позиція щодо представлення Президента є вашими
сильними якостями», – підкреслив Президент.
С. Кубів подякував главі держави за довіру й зазначив, що розуміє
завдання, що стоять перед ним на новій посаді, зокрема щодо єдності гілок
влади, посилення співпраці фракцій, які об’єдналися в коаліцію. «Будемо
ефективно впроваджувати державницьку лінію Президента, Верховної Ради і
уряду. Ми єдині, і якнайшвидше має бути ефективна робота», – сказав він
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 15.01).
***
Урядом України заарештовано активи колишнього режиму в розмірі
1,3 млрд дол. США.
«І завдяки ухваленому вчора (15 січня. – Прим. ред.) закону про заочне
провадження ми йдемо далі по шляху арештів додаткових активів
колишнього режиму», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
п’ятницю, 16 січня, під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді
України.
Глава уряду також підкреслив, що пакет законів, внесений урядом і
підтриманий парламентом у кінці минулого року, передбачає, зокрема,
реформи стосовно боротьби з корупцією у вугільній та енергетичній сферах:
«Ми вперше в історії України зняли 2 млрд дол. дотацій, які завжди
розкрадалися в вугільній галузі. І значну частину коштів відправили на
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соціальні потреби і на фінансування не тільки оборони, але освіти, лікарень,
на можливість того, щоб країна в стані війни і країна, яка втратила 20 %
економіки, все-таки жила і формувала базу для подальшого економічного
зростання.
Якщо наші прогнози справдяться і Україна далі буде йти по шляху
економічних та політичних реформ, буде відповідна підтримка наших
західних партнерів, – це створить передумови для стабілізації і економічного
зростання» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.01).
***
Органи прокуратури мають притягнути до відповідальності
керівників державних компаній, причетних до корупції.
«Усі стратегічні об’єкти повинні залишитися в державній власності.
А все, що повинно працювати на економіку, треба дати людям можливість
публічно на конкурсі купити, залучити інвестиції, створити робочі місця і
прикрити цю “годівницю”, яку роздавали окремі міністри, які прикривалися
політичними силами», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
п’ятницю, 16 січня, під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді
України.
Глава уряду нагадав, що Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради
проект закону «Про перелік об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації»: «Ми залишили виключно той перелік стратегічних
об’єктів, який працює на країну і від якого залежить доля країни. Все інше
необхідно на публічному прозорому конкурсі продати і заставити, щоб це
працювало на країну, платило податки й заробітну платню, а не працювало
на кишеню чи чиновника, чи так званого державного менеджера, якому дали
можливість красти з державних об’єктів».
Проте, підкреслив А. Яценюк, на засіданні 15 січня народні депутати
України не підтримали цей проект закону.
Він наголосив, що будуть оголошені назви державних компаній, щодо
яких тривають кримінальні розслідування стосовно корупції: «Це компанія
“Укрспирт”, яка знаходилася в підпорядкуванні Міністерства аграрної
політики і продовольства, “Держліс” і ін. Переконаний, що органи
прокуратури не просто прізвища назвуть, але й посадять в тюрму тих
керівників компаній, яких вчора захищали, не даючи можливості уряду
прийняти правильне реформістське рішення щодо знищення корупції в
державному секторі економіки».
Глава уряду звернувся до парламентарів і наголосив на необхідності
ухвалення цього закону.
А. Яценюк також нагадав, що 14 січня уряд України прийняв рішення
щодо проведення публічного конкурсного відбору для призначення
керівників 62 найбільших державних компаній (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.01).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив міністру енергетики та
вугільної промисловості України В. Демчишину скликати загальні збори
акціонерів компанії «Укрнафта». Про це глава уряду заявив у п’ятницю, 16
січня, під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді України.
А. Яценюк наголосив, що ухвалений парламентом закон щодо зниження
кворуму для проведення загальних зборів акціонерного товариства не
розповсюджується на компанію «Укрнафта».
Глава уряду звернувся до членів парламенту внести відповідні зміни до
цього закону для врегулювання питання щодо компанії «Укрнафта».
«Держава відновить контроль над компанією “Укрнафта”. І саме за моєї
вказівки збори акціонерів відбулися два місяці тому, і саме за моєї вказівки
прибуток у розмірі 1,7 млрд грн, які компанія “Укрнафта” повинна
відправити до Державного бюджету, був розприділений», – наголосив А.
Яценюк.
Глава уряду звернувся до народних депутатів України: «Навіть якщо ви
не проголосуєте за зміни до цього законопроекту, все одно рішенням уряду,
як і попередні збори акціонерів, ми проведемо. Але, знаючи українську
судову систему, думаю, в нас буде знову два десятки судових рішень, які вже
сьогодні є, з приводу не тільки компанії “Укрнафта”, але й інших державних
компаній, які саме тому ми пропонуємо приватизувати на публічних
конкурсах, а не давати можливості далі через корупційні схеми витягувати
кошти з цих компаній.
Уряд наполягає на тому, щоб прийняти відповідний закон. І чим швидше
даний законопроект буде підписаний, тим швидше ми відновимо контроль
над державними об’єктами» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
16.01).
***
У понеділок, 19 січня, у Києві розпочалися українсько-польські
міжурядові консультації під головуванням Прем’єр-міністра України
А. Яценюка й голови Ради міністрів Польщі Е. Копач. Консультації
розпочалися після переговорів з головою Ради міністрів Польщі у вузькому
колі.
Перед початком консультацій глава уряду України зазначив, що
«відбувається подія високого політичного масштабу»: «Уперше в наших
двосторонніх стосунках фактично відбувається спільне засідання значної
частини урядовців із Польщі як нашої дружньої, братньої країни, та уряду
України».
А. Яценюк повідомив, що на порядку консультацій є кілька питань,
ключове з яких – питання міжнародної безпеки й російської військової
агресії проти України.
Буде обговорено також економічний блок питань, зокрема щодо
співпраці в енергетичній сфері.
Крім того, за словами А. Яценюка, порушуватиметься питання
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гуманітарної співпраці. Прем’єр-міністр України висловив вдячність
польському уряду за гуманітарну допомогу, яку Україна вже отримала.
Ще одне питання – посилення співпраці щодо малого прикордонного
руху: «Він у нас працює, його треба посилювати й дати можливість більшій
кількості наших громадян скористатися цими преференціями».
«Ми дружні і братні країни, і той рівень підтримки, який є в
Європейському Союзі, напряму залежить від стійкої і відкритої позиції
наших польських друзів, яку ми дуже цінуємо», – наголосив А. Яценюк
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
А. Яценюк про Раду глав МЗС Євросоюзу: «Європа утримує і буде
утримувати єдність щодо засудження російської військової агресії і щодо
санкцій».
«Ніхто не буде знімати санкції з Росії, доки РФ не відведе свої війська,
не перестане відправляти танки і артилерію, не зупинить своїх терористів, не
відновить контроль над українсько-російським кордоном і не виконає в
цілому Мінську угоду», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
прес-конференції в понеділок, 19 січня.
Спільна прес-конференція глави уряду України та голови Ради міністрів
Польщі Е. Копач відбулася після завершення українсько-польських
міжурядових консультацій.
А. Яценюк повідомив, що провів розмову з представником України при
ЄС щодо Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка щойно
завершилася, і за її підсумками відбулася прес-конференція міністра
закордонних справ Польщі.
Головне питання Ради глав МЗС Євросоюзу, наголосив А. Яценюк, – це
глобальна світова безпека й російська агресія проти України: «Ми вітаємо те,
що наші партнери, країни-члени Європейського Союзу, сьогодні мали дуже
відверту і тривалу розмову з приводу Росії і російської військової агресії на
теренах України».
Він наголосив, що основний висновок після цієї Ради міністрів
закордонних справ Європейського Союзу – «це те, що Європа утримувала,
утримує і буде утримувати єдність щодо засудження російської військової
агресії і санкцій по відношенню до Росії» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
Уряд Республіки Польща оголосив про програму кредитування для
української економіки на 100 млн євро на термін понад 10 років. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на прес-конференції в
понеділок, 19 січня, після завершення українсько-польських міжурядових
консультацій під головуванням глави уряду України й голови Ради міністрів
Польщі Е. Копач.
«Це конкретна підтримка для малого і середнього бізнесу, підприємців
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та української економіки», – наголосив А. Яценюк.
Він підкреслив, що такий кредит повинен відповідати критеріям OЕCD
(Організації економічного співробітництва та розвитку).
«Наша двостороння комісія з питань торговельно-економічного
співробітництва буде окремо напрацьовувати модель реалізації цієї кредитної
угоди», – повідомив глава уряду України (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
НАК «Нафтогаз України» та польська компанія Gaz-System S.A.
підписали угоду про будівництво інтерконектора між Польщею та
Україною, який дасть змогу Україні постачати з ЄС близько 10 млрд куб.
м газу. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на пресконференції
після
завершення
українсько-польських
міжурядових
консультацій під головуванням глави уряду України й голови Ради міністрів
Польщі Е. Копач у понеділок, 19 січня.
А. Яценюк зазначив, що йдеться не про реверс газу, «а про доступ до
газу на LNG-терміналах, які вже збудовані в Клайпеді (Литва. – Прим. ред.)
та Польщі»: «Також мова йде про доступ України до німецького газового
ринку як одного з найбільш об’ємних і ефективних ринків Європейського
Союзу».
Глава уряду також повідомив, що під час українсько-польських
міжурядових консультацій порушувалося питання Євроазіатського
нафтотранспортного коридору: «Це також буде предметом окремого
обговорення в рамках двосторонньої економічної комісії» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
Україна й Польща прийняли рішення про технічні консультації щодо
модернізації українських теплоелектростанцій для використання всіх
марок вугілля, які Україна зможе видобувати сама та імпортувати з
Польщі. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на пресконференції
після
завершення
українсько-польських
міжурядових
консультацій під головуванням глави уряду України й голови Ради міністрів
Польщі Е. Копач в понеділок, 19 січня.
«Російські терористи захопили українські шахти і не дають можливості
постачати українське вугілля на наші електростанції», – наголосив А.
Яценюк.
Він нагадав, що українські теплоелектростанції побудовані таким чином,
що можуть використовувати тільки вугілля марок «А» і «Т»: «Саме вони
видобуваються на територіях, які тимчасово підконтрольні російським
терористам». Водночас, зазначив глава уряду України, у Польщі
видобувають вугілля марки «Г».
З огляду на це, під час зустрічі А. Яценюка та Е. Копач прийнято
рішення розпочати технічні консультації щодо модернізації українських
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теплоелектростанцій «з тією метою, щоб вони могли використовувати всі
типи вугілля, в тому числі і вугілля марки “Г”, які ми зможемо тоді і
видобувати в Україні, і імпортувати з Польщі».
А. Яценюк зазначив, що на модернізацію українських теплових
енергетичних станцій може бути частково направлений кредит, який
пропонується Україні урядом Польщі в розмірі до 100 млн євро (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
У рамках транскордонного й прикордонного співробітництва
України та Польщі кількість громадян двох країн, на яких поширюється
дія угоди про малий прикордонний рух, може бути збільшена до 1 млн.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у понеділок, 19 січня,
на прес-конференції після завершення українсько-польських міжурядових
консультацій під головуванням глави уряду України й голови Ради міністрів
Польщі Е. Копач.
Він нагадав, що відповідно до чинної угоди близько 150 тис. громадян
Республіки Польща та України можуть вільно пересуватися через українськопольський кордон на підставі угоди про малий прикордонний рух: «Ми
вважаємо, що можемо збільшити таку кількість громадян до мільйона».
Під час українсько-польських міжурядових консультацій були також
обговорені питання освіти, науки й гуманітарного співробітництва. Глава
уряду України відзначив важливість пропозиції польської сторони щодо
нових стипендій цих програм для українських студентів (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
Підписано угоду про співпрацю в галузі освіти між міністерствами
України та Польщі.
19 січня у рамках робочого візиту в Україну прем’єр-міністра Республіки
Польща Е. Копач у Будинку уряду відбулися зустрічі міністра освіти і науки
України С. Квіта з міністром науки та вищої освіти Республіки Польща Л.
Коларскою-Бобінською та міністром національної освіти Республіки Польща
Й. Клюзік-Ростковською.
Міністр освіти і науки України подякував польській стороні за
співпрацю та висловив сподівання на підтримку реформ в освіті.
Сторони обмінялися думками щодо реформування науки, зокрема,
системи фінансування наукових досліджень в Україні, та приділили увагу
міжнародним проектам обміну студентами та викладачами. Сторони
обговорили процес реалізації стипендійної програми «Польській Еразмус для
України». Зокрема, пані Л. Коларска-Бобінська зазначила, що в рамках
програми нині у польських університетах успішно навчається 79 студентів з
України. У свою чергу, Міністерством освіти і науки розглядаються заявки
від українських студентів на другий етап програми. Планується, що 450
українських студентів та аспірантів розпочнуть навчання у Польщі вже з
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лютого 2015 р.
У рамках зустрічі підписано угоду про співробітництво в галузі освіти
між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної
освіти Республіки Польща. Відповідно до угоди відбуватиметься обмін
викладачами та вихователями дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів із України та Республіки Польща, а також продовжиться
співпраця в рамках спільної Українсько-польської комісії експертів з питань
удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії обох країн
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.01).
***
18 січня в Берліні міністр аграрної політики та продовольства
України О. Павленко зустрівся з генеральним директором організації ООН
з питань продовольства та сільського господарства (ФАО) Жозе Граціано
да Сілва. Міністр О. Павленко відзначив важливість співробітництва України
і ФАО в сфері технічної допомоги.
«Україна залишається активним членом ФАО. Співробітництво з
організацією є важливим чинником формування продовольчої і
зовнішньоекономічної стратегії розвитку держави та світу в цілому. Було
домовлено розширити технічну співпрацю з організацією, зокрема щодо
проектів з модернізації систем контролю якості в сільському господарстві
тощо», – наголосив під час зустрічі О. Павленко.
У свою чергу Жозе Граціано да Сілва запевнив, що ФАО і надалі буде
підтримувати ініціативні реформи уряду в сільськогосподарській сфері та
готове долучитись до підготовки стратегії продовольчої безпеки України
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.01).
***
У Берліні міністр аграрної політики та продовольства О. Павленко
зустрівся з комісаром ЄС з питань сільського господарства та розвитку
сільських територій Ф. Хоганом.
Під час зустрічі міністр О. Павленко звернувся до комісара з проханням
щодо можливого збільшення обсягів квот або їх скасування на українську
сільськогосподарську продукцію. «Українська сторона розробила низку
першочергових законів з метою забезпечення якості продукції харчування та
гармонізації законодавства України до вимог ЄС. Пріоритетом для нас
залишається найшвидше схвалення законів у сфері санітарнофітосанітарного контролю. Це дозволить повною мірою використати тарифні
квоти та режим вільної торгівлі між Україною та ЄС», – заявив О. Павленко.
Сторони відзначили ефективну взаємодію між ЄС та Україною у
аграрній сфері та анонсували наступне засідання групи «Діалог Україна –
ЄС» з аграрних питань у І кварталі 2015 р. (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.01).
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***
У Міністерстві інфраструктури України змінено структуру
управління персоналом. Її вже затверджено Міністерством фінансів України.
Відповідно до реструктуризації загальна чисельність персоналу зміниться з
262 до 210 осіб.
Утім, заступник міністра інфраструктури, керівник апарату В. Омелян
повідомив, що звільнення будуть мінімальними. Фахівців, які висловлять
бажання надалі працювати в галузі, Мінінфраструктури рекомендуватиме на
вакантні посади в інші центральні органи виконавчої влади, адміністрації та
державні підприємства.
«Нікого в міністерство не буде призначено з особистих друзів, кумів, чи
за якимись квотами. Усі, хто працюватиме професійно на Україну,
залишаться на своїй роботі. Кожен заступник міністра зустрінеться з кожним
співробітником
профільного
напрямку.
Рішення
про
подальше
працевлаштування прийматиметься спільно. Критерії – порядність і
професіоналізм», – пояснив В. Омелян.
До розробки нової структури залучалися фахівці галузі, колишні
міністри, а також міжнародні експерти. Новації дадуть змогу усунути
дублюючі функції та максимально оптимізувати роботу персоналу
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.01).
***
Необхідно знаходити всі можливості для збільшення фінансування
кіно. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр культури В. Кириленко під
час наради щодо стратегії розвитку та поточних проблем кінематографу.
На підтвердження необхідності змінити чинні підходи до фінансування
віце-прем’єр-міністр навів дані касових зборів українських кінотеатрів, у
яких частка національного кіно становить 2 % (20 млн з 942 млн грн). «Два
відсотки ми збираємо свого на своєму ринку. Це сумна констатація, і лишати
все, як є, не можна. Так само, не можна і сподіватися на нескінченне
збільшення вливань з бюджету», – сказав В. Кириленко.
Він висловився за запровадження спеціального збору на національне
кіно, розподіл якого має бути максимально прозорим і підзвітним
громадськості (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.01).
***
На офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації
оприлюднено проект бюджету міста Києва на 2015 р., який винесуть на
обговорення та голосування депутатів Київради.
Нагадаємо, київський міський голова В. Кличко підписав Розпорядження
«Про скликання III сесії Київської міської ради VII скликання» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.01).
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ПОЛІТИКА
Міністри закордонних справ Євросоюзу виключають можливість
послаблення санкцій проти Росії доки насилля на Донбасі триває, попри
занепокоєння щодо можливих негативних наслідків для економіки. Про це
було домовлено під час засідання Ради ЄС у Брюсселі у понеділок, 19 січня.
Як заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та
політики безпеки Ф. Могеріні, керівники зовнішньополітичних відомств
28 країн співдружності вирішили, що «ЄС продовжуватиме свій курс». «Ми у
цьому єдині», – наголосила Ф. Могеріні.
Ф. Могеріні зазначає, що ситуація на Донбасі значно погіршилася
порівняно з минулим тижнем.
19 січня на засіданні Ради ЄС у Брюсселі обговорювалося російське
питання, але ніяких конкретних рішень щодо санкцій не ухвалювалося.
15 січня Європарламент затвердив резолюцію щодо України. У ній
міститься заклик до запровадження нових санкцій проти Росії через її роль у
дестабілізації
ситуації
на
Сході
України
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26802414.html). – 2015. – 19.01).
***
ООН готова підтримати будь-які зусилля щодо деескалації ситуації
на Україні, погіршення якої необхідно уникнути за будь-яку ціну. Про це
заявив Генеральний секретар всесвітньої організації Пан Гі Мун, передає
УНН з посиланням на ТАСС.
Зокрема, він висловив тривогу у зв’язку з інтенсивними бойовими діями
в районі донецького аеропорту. «Генеральний секретар наголошує, що
необхідно за всяку ціну уникнути подальшого погіршення ситуації, яка вже
призвела до загибелі безлічі людей і страждань цивільного населення. ООН
готова підтримати будь-які зусилля, націлені на деескалацію і відновлення
справжнього мирного процесу, який приведе до відновлення стабільності та
територіальної цілісності України», – ідеться в заяві.
Пан Гі Мун закликав усі сторони виконати взяті на себе зобов’язання в
рамках мінського протоколу та меморандуму. За його словами, першим
кроком має бути «негайне і повне припинення бойових дій» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 19.01).
***
Рада Безпеки ООН проведе зустріч по ситуації в Україні в середу,
21 січня. Про це ТАСС повідомило дипломатичне джерело в штаб-квартирі
всесвітньої організації, передає УНН.
Із запитом про проведення зустрічі звернулася Литва, яка є непостійним
членом Радбезу.
Днями Рада Безпеки ООН ухвалила заяву з приводу обстрілу автобусу з
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цивільними людьми, який стався 13 січня під Волновахою у Донецькій
області, і внаслідок якого загинули 12 людей, більше 10 отримали поранення
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 17.01).
***
Представитель Украины в Совместном центре по контролю и
координации не получил полномочий из Киева, чтобы начать переговоры
по разграничению войск и отводу вооружений. Об этом говорится в
официальном заявлении МИДа России. Так в ведомстве ответили на ночное
послание украинских дипломатов о взаимном прекращении огня
(http://korrespondent.net/ukraine/3468228-myd-rf-v-kyeve-poka-ne-s-kemhovoryt-ob-otvode-vooruzhenyi).
Также в Москве уточнили, что письмо В. Путина с планом взаимного
отвода войск Киева и сепаратистов было направлено по просьбе Украины.
При этом, заявляют дипломаты, Россия согласна с теми линиями
разграничения, на которых настаивает украинская сторона. Координаты этих
линий не уточняются. «Предлагаемые в таблице параметры аналогичны
графику отвода тяжелых вооружений ... от 13 ноября 2014 г., к выполнению
которого призывает МИД Украины в своем заявлении от 18 января», –
отметили российские дипломаты.
МИД РФ рекомендует Киеву «немедленно приступить к практическим
действиям на месте», отмечая, что руководители ДНР и ЛНР уже поставили
свои подписи под согласованным графиком.
Напомним, на Донбассе уже неделю идет эскалация вооруженного
конфликта. По некоторым данным, сепаратисты теснят украинскую армию в
районе Донецкого аэропорта, а также прилегающих Песок и Авдеевки.
В Киеве окружение Песок отрицают, говорят о начале масштабной
военной
операции
в
этом
районе
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 19.01).
***
Зустріч у «нормандському форматі» може не відбутися. Таку заяву
зробив прес-секретар президента Росії Д. Пєсков, передає УНН з посиланням
на ТАСС.
«Така зустріч могла б відбутися тільки у випадку підготовки її
результативного завершення», – сказав він. Д. Пєсков звинуватив Україну у
«відновленні бойових дій» на Донбасі. За його словами, саме це є причиною
можливого скасування зустрічі.
Раніше планувалося, що зустріч лідерів Росії, України, Франції та
Німеччини з приводу врегулювання збройного конфлікту на Донбасі – так
званий «нормандський формат» – відбудеться до кінця січня в столиці
Казахстану Астані. 19 січня Президент України П. Порошенко заявив, що
Київ готовий до негайного скликання контактної групи й проведення
зустрічей у «нормандському форматі» на рівні глав МЗС і керівників держав
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.01).
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***
Конфликт на Донбассе сейчас необходимо разрешить силовым
вариантом. Об этом в комментарии «Главкому» сказал народный депутат,
руководитель Центра военно-политических исследований Д. Тымчук.
«На самом деле, сейчас довольно-таки удачный момент для силового
решения проблемы. Ни о каких мирных диалогах, дипломатических путях
решения конфликта речи быть не может по одной простой причине. Даже
если не делать скидку на неадекватность Путина для того, чтобы вести какието мирные переговоры, нужно понимать, с кем мы их ведем», – отметил
эксперт.
Д. Тымчук подчеркнул, если Россия не берет на себя ответственность за
события на Донбассе, соответственно, разговаривать не с кем.
«Разговаривать нужно с теми, кто инициирует этот конфликт, кто развязал
эту агрессию. Но если Россия говорит, что она тут не при делах, то не с кем
вести мирный диалог. Соответственно, остается только силовой вариант
решения
проблемы»,
–
резюмировал
он
(Главком
(http://glavcom.ua/news/264228.html). – 2015. – 20.01).
***
Совет национальной безопасности и обороны Украины заявляет,
что две крупных группировки Вооруженных сил Российской Федерации в
понедельник, 19 января, перешли государственную границу Украины
(http://korrespondent.net/ukraine/3468338-v-snbo-zaiavliauit-o-peresechenyyukraynskoi-hranytsy-hruppamy-voisk-rf).
«По оперативной информации Совета национальной безопасности и
обороны, сегодня зафиксировано пересечение украинско-российской
границы двумя батальонно-тактическими группами вооруженных сил
Российской Федерации», – говорится в сообщении, обнародованном на сайте
Информационно-аналитического центра СНБО Украины 19 января
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 19.01).
***
Цього тижня до України прибудуть представники командування
сухопутних військ армії Сполучених Штатів Америки. Про це заявив
речник Генштабу В. Селезньов, повідомляє 5 канал.
За його словами, вони мають на меті оцінити ситуацію, яка склалася на
Сході України, а також обговорити питання надання необхідної допомоги
українським Збройним силам.
Як відомо, у середині грудня президент США Б. Обама підписав Акт на
підтримку свободи в Україні, який передбачає істотне розширення підтримки
США України в протистоянні з Росією (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 19.01).
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***
У четвер, 22 січня 2015 р., Європейський суд з прав людини оголосить
рішення у справі Ю. Тимошенко проти України. Про це УНН повідомили в
прес-службі ЄСПЛ.
За інформацією прес-служби, заява Ю. Тимошенко в основному
стосується кримінально-процесуальних дій проти неї у квітні 2011 р. у
зв’язку з газовими контрактами (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 19.01).
***
18 січня у Львові відбулася хода миру та солідарності за всіма
загиблими українцями. Про це передає кореспондент УНН.
Також біля пам’ятника Шевченкові запалили свічки на знак солідарності
з усіма жертвами тероризму: і тими, хто загинули і тими, хто потерпає від
нього нині. «Тисячі львів’ян вийшли, аби вшанувати пам’ять українців, які
стали жертвами найкривавішого теракту Російської Федерації щодо України.
Ми демонструємо в першу чергу самим собі, українцям, що наш бойовий дух
не здолати, наш біль по втраті з’єднує, згуртовує та зміцнює нас для
подальшої боротьби. Наша мета, знову, звернути увагу міжнародної
спільноти, що в Україні іде війна із терористом світового масштабу –
Російською Федерацією», – повідомив один з організаторів акції (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 18.01).
***
Активісти «Правого сектору» провели символічну акцію на вулиці
Грушевського, де торік розпочали масові акції протесту Євромайдану,
передає кореспондент УНН.
Близько 30 членів руху прийшли з прапорами та принесли з собою
коктейлі Молотова, якими минулого року воювали з міліціонерами. Так,
активісти хочуть нагадати, що вони готові знову стати авангардом революції,
як це було торік (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 19.01).
***
В Харькове прогремел взрыв возле здания Московского райсуда, шесть
человек ранены.
В результате взрыва в Харькове пострадали шесть человек, сообщил
советник
министра
внутренних
дел
А.
Геращенко
(http://korrespondent.net/ukraine/events/3468475-v-mvd-utochnyly-kolychestvopostradavshykh-pry-vzryve-v-kharkove).
«Полчаса назад в Харькове, у здания Московского районного суда,
прозвучал взрыв. Подчеркиваю не в суде, а рядом со зданием суда. По
уточненным данным ранено шесть человек. На месте работает следственнооперативная группа и бригады медиков – всего восемь бригад», – написал он
на своей странице в Facebook.
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Как передает местное издание «Объектив», все пострадавшие –
участники очередного судебного заседания по делу представителя «Правого
сектора» М. Соколова, арестованного в октябре 2014 г. на одном из
избирательных участков. Его обвиняют в незаконном хранении оружия. «На
суде была его группа поддержки. После окончания суда они вышли из здания
суда и сразу прозвучал взрыв, – уточнил А. Геращенко. – Пока рано делать
какие-либо выводы – это террористический акт или кто-то из товарищей
обвиняемого пришел на суд с гранатой» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 19.01).

ЕКОНОМІКА
Національний банк створив Комітет з монетарної політики, який,
зокрема, займатиметься питанням переходу до режиму інфляційного
таргетування. Про це йдеться в матеріалі на ZN.UA.
Як зазначає видання, створення комітету відбулося в рамках структурної
трансформації регулятора з метою підвищення інституційної спроможності
НБУ і переходу до режиму інфляційного таргетування, що визначено
основним стратегічним завданням Нацбанку у сфері грошово-кредитної
політики.
Діяльність Комітету з монетарної політики зосереджуватиметься на
визначенні параметрів грошово-кредитних інструментів для досягненням
цілей монетарної політики Національного банку.
Раніше, на першому засіданні, яке відбулося 25 грудня 2014 р., комітет
розглянув і погодив прогноз реального сектора економіки, платіжного
балансу та монетарних показників, операційні орієнтири грошово-кредитної
політики на 2015 р. і визначив основні риси нової операційної структури
процентної політики НБУ. Очолювати КМП буде голова НБУ. До складу
комітету увійшли також ключові фахівці за напрямами – формулювання і
реалізація монетарної політики, макроекономічне прогнозування, фінансова
стабільність і пруденційний нагляд.
У 2015 р. засідання комітету відбуватимуться щомісяця за заздалегідь
оголошеним розкладом (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. –
19.01).
***
Национальный банк Украины в декабре 2014 г. предоставил банкам
кредиты рефинансирования на 42,9 млрд грн. Это стало наибольшей
месячной ресурсной поддержкой со стороны центрального банка в прошлом
году и на 58 % превысило рефинансирование в ноябре. Об этом сообщается
на сайте регулятора.
«Объем рефинансирования центральным банком коммерческих банков в
декабре составил 42,9 млрд грн (из них кредит овернайт – 32,2 млрд грн,
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кредиты, предоставленные на тендерах по поддержке ликвидности банков –
7 млрд грн, операции прямого репо – 2,5 млрд грн). Общий объем
рефинансирования,
предоставленного
с
начала
года,
составил
222,3 млрд грн», – говорится в сообщении Нацбанка.
По данным НБУ, средневзвешенная процентная ставка по операциям по
поддержанию ликвидности банков в декабре прошлого года составила
17,95 %, в том числе по кредитам овернайт – 17,5 %, кредитам,
предоставленным на тендерах – 19,08 %, по операциям репо – 19,16 %.
В целом за январь – декабрь 2014 г. средневзвешенная ставка по
операциям по поддержанию ликвидности банков составляла 15,57 %
годовых.
Напомним, объем рефинансирования НБУ в 2013 г. составил
71,5 млрд грн, в том числе в декабре – 27,6 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 19.01).
***
Национальный банк Украины намерен запретить небанковским
компаниям работать на рынке обмена наличной валюты. Об этом
сообщил сегодня, 20 января, журналистам первый заместитель главы НБУ
А. Писарук. «У нас банков достаточно», – сказал он.
А. Писарук отметил, что 99 % от объема всех операций по обмену
наличной валюты приходится на банковские обменные пункты.
Он добавил, что Украина занимает второе место в Европе после
Болгарии по числу обменных пунктов на 100 тыс. населения – 44.
Как известно, после введенных Нацбанком административных
ограничений, в частности запрета на более чем 5 % отклонение курсов в
обменных пунктах от официального курса гривни, торговля наличной
валютой в значительной степени переместилась на черный рынок. Курс
продажи доллара на нем в настоящее время составляет около 20 грн/дол.,
тогда как в обменных пунктах он выставлен на уровне 16,40/16,53 грн/дол.
(Главком (http://glavcom.ua/news/264216.html). – 2015. – 20.01).
***
Утвержден показатель средней зарплаты за ноябрь 2014 г.
Средней показатель заработной платы (дохода) в среднем на одно
застрахованное лицо утвержден в сумме 3192 грн 38 к. Он будет применяться
при определении коэффициента заработной платы за ноябрь 2014 г. при
назначении пенсий согласно Закону Украины «Об общеобязательном
государственном
пенсионном
страховании»
(Електронні
Вісті
(http://elvisti.com). – 2015. – 19.01).
***
Продолжается финансирование пенсионных выплат января. На эти
цели уже направлено почти 12,7 млрд грн.
Напомним, что потребность средств на финансирование январских
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пенсий составляет почти 21,5 млрд грн (Електронні Вісті (http://elvisti.com).
– 2015. – 19.01).
***
У 2014 р. аграрії зібрали на 2,4 % більше зерна порівняно з минулим
роком. Сільгоспвиробники України за попередніми підсумками 2014 р.
зібрали 63,8 млн т зернових і зернобобових культур після доробки. Про це
повідомили УНН у Державній службі статистики України.
За інформацією Держстатистики, зокрема, було намолочено пшениці –
24,1 млн т, що на 9,9 % більше порівняно з 2013 р., ячменю – 9,04 млн т, або
на 23 % більше, ніж попереднього року, жита – 478,1 тис. т, що на 25 %
менше відповідно до 2013 р.
Також аграрії торік зібрали кукурудзи на зерно – 28,45 млн т, що на
7,8 % менше порівняно з 2013 р.
Крім того, сільгоспвиробники намолотили вівса – 612,4 тис. т, або на
32,7 % менше, проса – 178,1 тис. т, що на 79,7 % більше від попереднього
року.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, в Україні у 2013 р. було зібрано
63 млн т зернових і зернобобових культур (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 19.01).
***
Україна на сьогодні експортувала 20,5 млн т зерна. Про це повідомили
УНН у прес-службі Мінагрополітики.
У міністерстві проінформували, що, зокрема, за кордон відвантажено
пшениці – 8,4 млн т, кукурудзи – 8,1 млн т, ячменю – 3,7 млн т та інших
зернових – 232 тис. т.
Також станом на сьогодні на судна завантажено – 135 тис. т.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, сільгоспвиробники України, за
попередніми підсумками, у 2014 р. зібрали 63,8 млн т зернових і
зернобобових культур після доробки, що на 2,4 % більше порівняно з 2013 р.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 16.01).
***
Европейский Союз в 2014 г. стал крупнейшим торговым партнером
Украины вместо СНГ. Об этом сообщили в Государственной таможенной
службе.
«В 2014 г. товарооборот Украины перераспределился между этими
группировками стран. Первое место заняли страны ЕС – 35,5 %, второе –
29 %, страны СНГ, страны Азии – 24 %. Страны ЕС заняли первое место, как
в украинском экспорте, так и в импорте товаров», – сказано в сообщении.
В таможне также отметили, что аннексия Крыма и оккупация части
Донбасса, существенно повлияли на географическую и товарную структуру
внешнеторговых операций Украины.
Так, в 2013 г. Украиной наибольший объем торговли был осуществлен
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со странами СНГ – 36 %, а ЕС занимал второе место (31 %), страны Азии –
третье (23 %).
В прошлом году международная торговля Украины товарами
наименьшими темпами уменьшалась со странами ЕС (–13 %), наибольшими
– со странами СНГ (–39 %), с СНГ без РФ – на 17 %.
На фоне общего уменьшения объемов торговли, в 2014 г. произошел
рост украинского экспорта в страны ЕС на 2 %. Рост объемов поставок
украинских товаров произошло почти всех стран ЕС.
Это прежде всего: Нидерланды – 7 %, Италия – 5 %, Польша – 4 %,
Германия – 1 %, другие страны – 2 %. Уменьшение украинского экспорта
произошло только во Францию и Венгрию
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 19.01).
***
На сьогодні запаси вугілля на українських складах становлять 1,4 млн
т. Про це повідомили УНН у прес-службі Міністерства енергетики та
вугільної промисловості.
«Запаси вугілля на українських складах станом на сьогодні становлять
1,4 млн т. І вугілля марки “АШ” – 0,4 млн т», – повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, за повідомленням Міненерго, Україна протягом 2014 р.
імпортувала 2,29 млн т енергетичного вугілля. Зокрема, із Російської
Федерації – 1,8 млн т, Південно-Африканської Республіки – 371,9 тис. т,
Австралії – 81,3 т (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2015. – 19.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз
падіння валового внутрішнього продукту України в 2015 р. до 5 %
порівняно зі своєю останньою оцінкою 3 % у вересні. Про це йдеться в
повідомленні банку.
«Економіка України залишається у важкому стані. Число загиблих на
Сході України зростає, незважаючи на припинення вогню. Міжнародні
резерви скоротилися до одного місяця імпорту, незважаючи на контроль за
рухом капіталу, і потреби в зовнішньому фінансуванні вище, ніж
передбачалося раніше», – наголошується в документі.
ЄБРР вказує, що державний борг по відношенню до ВВП стрімко
зростає, фіскальний та квазіфіскальний тиск залишається значним, а
банківський сектор страждає від відтоку внесків і девальвації гривні. Введені
адміністративні обмеження також призвели до появи де-факто подвійного
курсу на валютному ринку.
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«Енергетична безпека залишається серйозною проблемою через брак
вугілля і невизначених довгострокових перспектив поставок російського газу
після завершення «зимового пакета» – укладеної в жовтні 2014 р. угоди. Досі
транзитний потік газу до Європи через Україну не був порушений, але
можливе припинення поставок протягом зимового сезону залишається
джерелом занепокоєння», – звертають увагу експерти банку.
На їхню думку, необхідне, але хворобливе реформування економіки
України в 2015 р. продовжиться за підтримки програми Міжнародного
валютного фонду. «Але ризики зовнішнього рефінансування, невизначеність
щодо обсягів і термінів міжнародної фінансової допомоги та збитки, завдані
інфраструктурі і виробничим потужностям на Донбасі, всі разом будуть
стримувати зростання в 2015 р., результатом чого стане триваючий
економічний спад», – вважають в ЄБРР.
Як повідомлялося раніше, Світовий банк знизив оцінку падіння ВВП
України в 2014 р. до 8,2 % порівняно зі своєю останньою оцінкою 8 % у
жовтні.
Як відомо, Держбюджет України на 2015 р. побудований на
консервативному сценарії розвитку ситуації, який передбачає падіння ВВП
на 4,3 % при інфляції 13,1 % (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 19.01).
***
Міністр фінансів України Н. Яресько не прогнозує дати отримання
Україною чергового траншу від МВФ, відзначаючи складність переговорів
з міжнародними партнерами. Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу
«1+1» у неділю ввечері.
За її словами, ці переговори складні, зокрема тому, що МВФ хоче бачити
ще більше зниження соціальних видатків, підвищення тарифів. «Ми також
цього хочемо з погляду того, що це економічно правильний підхід, краще
профінансувати підтримку тим людям, яким це необхідно, замість того, щоб
фінансувати НАК “Нафтогаз”», – додала міністр.
Н. Яресько також нагадала, що МВФ хотів би бачити від України
розпочаті антикорупційні ініціативи не лише в документальному вигляді, а й
у дії. Міністр уточнила, що йдеться не лише про конкретні звільнення за
корупційні дії. «Вони хочуть бачити структурні реформи в комплексі, що ми
в змозі залишити за плечима історію незавершених реформ, корупції,
бюрократії», – наголосила Н. Яресько.
Відповідаючи на запитання про те, як довго Україні очікувати
поліпшення фінансово-економічної ситуації, Н. Яресько сказала: «Один рік –
точно. Думаю, що якщо ми стабілізуємо, зупинимо спад цього року, якщо ми
будемо в цьому успішні, то в 2016 р. вже можна чекати на початок
зростання».
Як повідомляється, місія МВФ працює в Україні з 12 по 29 січня
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 19.01).
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***
Збитки українських металургів за 11 місяців перевищили 20 млрд.
Металургійна галузь України за підсумками січня – листопада 2014 р.
наростила збитки порівняно з січнем – листопадом 2013 р. на 87 %, або на
9,5 млрд грн – до 20,4 млрд грн. Про це повідомили в об’єднанні
металургійних підприємств «Металургпром», пише УНІАН.
«Порівняно з аналогічним періодом 2013 р. відбулося значне зростання
цін (у гривневому еквіваленті) на основні сировинні ресурси: залізорудну
сировину – на 12–24 % у різних позиціях, вогнетриви – на 21–33 %,
феросплави – на 26–44 %, кокс – на 34 %, металобрухт – на 22 %, природний
газ – на 22 %, електроенергію – на 12 %», – ідеться в повідомленні.
Як зазначається, водночас світові ціни на основні види металопродукції
знизилися в середньому на 9 %. У грудні 2014 р. зниження цін становило в
середньому 35 дол. (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. –
19.01).
***
Газосховища України пусті на дві третини.
З початку цього місяця було відібрано 1,170 млрд куб. м природного
газу, що на 4,3 %, або 48 млн куб. м більше за аналогічний період минулого
року. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та пресою
ПАТ «Укртрансгаз», передає УНН.
Як повідомили на підприємстві, за оперативними даними, 15 січня
добовий відбір газу зі сховищ становив 71 млн куб. м, що на 23 % менше, ніж
на початку місяця.
На сьогодні в роботі перебувають вісім з 12 газових сховищ, які
працюють в оптимальному технологічному режимі. «Усього з початку
поточного місяця відібрано 1,170 млрд куб. м природного газу, що лише на
4,3 %, або 48 млн куб. м більше за аналогічний період минулого року», –
ідеться в повідомленні.
Таким чином, у вітчизняних газосховищах 10,3 млрд куб. м, що
становить більше 33 % від загальної ємності (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 17.01).
***
Денежная база в Украине в прошлом году возросла на 8,5 %.
По сравнению с предыдущим годом прирост денежной базы
существенно замедлился.
Прирост денежной базы в Украине в 2014 г. составил 26,055 млн грн,
или 8,5 %. Он замедлился по сравнению с предыдущим годом, когда этот
показатель составлял 20,3 %. При этом рост денежной массы оказался
существенно ниже предельного значения, установленного Основными
принципами денежно-кредитной политики Украины – до 28 %. Об этом
сообщается на сайте регулятора.
За декабрь, по данным НБУ, объем денежной массы уменьшился на
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1,8 % (с начала года увеличился на 4,9 %) – до 953,8 млрд грн. Монетарная
база за этот период возросла на 1,5 % (с начала года – на 8,5 %) – до
333,2 грн.
Отметим, что денежная масса в декабре 2013 г. увеличилась на 2,9 %,
база – на 6,5 %.
Как сообщал «Минфин» ранее, глава Нацбанка В. Гонтарева в
парламенте 16 января предварительно оценивала рост денежной базы в
2014 г. на уровне 10,2 % и спрогнозировала ее рост в текущем году на 27 %.
При этом Основные принципы денежно-кредитной политики страны
предполагают рост монетарной базы в этом году до 20 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 18.01).
***
Обсяг валютних депозитів у грудні скоротився на 10,7 %.
Обсяг депозитів в іноземній валюті за місяць знизився на 10,7 %
(з початку року – на 37,2 %) – до 19,4 млрд дол. Про це йдеться у звіті
«Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за грудень 2014
року», оприлюдненому на сайті регулятора.
У тому числі юридичних осіб, – на 24,7 %, що серед іншого пов’язано з
розрахунками за імпортований природний газ (з початку року – на 27,9 %) –
до 5,6 млрд дол., фізичних осіб – на 3,4 % (з початку року – на 40,3 %) – до
13,7 млрд дол. (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 19.01).
***
В декабре официальный уровень безработицы повысился до 1,9 %. В
Украине на 1 января 2015 г. было зарегистрировано 512,2 тыс. безработных.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, на 1 января 2015 г. в Государственной службе
занятости были зарегистрированы 512,2 тыс. безработных.
На 1 декабря в Госслужбе занятости были зарегистрированы 450,6 тыс.
безработных.
Количество безработных, получивших государственную помощь в
декабре, составило 408,4 тыс. человек, средний размер пособия на одного
безработного в этом месяце составил 1232 грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.01).
***
Оптові ціни на імпортовану рибу і морепродукти в Україні зросли на
30–40 % за період новорічних свят. Про це повідомила прес-служба
ДП «Держзовнішінформ».
Згідно з прес-релізом «Держзовнішінформу», основна причина
подорожчання морепродуктів – девальвація гривні по відношенню до
основних світових валют.
Експерт відділу ринків «Держзовнішінформ» А. Парійський вважає, що
якась затримка в підвищенні цін у передсвятковий період (девальвація
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валюти тривала протягом усього 2014 р.) пояснюється наявністю певних
складських запасів у імпортерів. «До Нового року операторам важливо було
продати запаси, зроблені в умовах більш сильної гривні. З початком нового
року на ринок почала надходити продукція, закуплена при курсі
15–16 грн/дол.», – цитується експерт в повідомленні.
Як повідомлялося, асоціація «Українські імпортери риби і
морепродуктів» прогнозувала скорочення імпорту рибної продукції за
підсумками 2014 р. більше ніж на 25 % – до 300 тис. т. Причинами
скорочення поставок гендиректор асоціації назвав девальвацію гривні,
відсутність можливості вчасно і в потрібному обсязі купити валюту,
завищення цін на продукцію торговельними мережами (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 19.01).
***
У столичних школах скасували безкоштовне харчування.
Як повідомила в коментарі «Українській правді. Київ» заступник голови
КМДА Г. Старостенко, з 19 січня столичні школярі 1–4 класів не будуть
забезпечені безкоштовним харчування в школі. Вона наголосила, що
безоплатні обіди збережуть лише для учнів пільгових категорій, а інші учні
матимуть змогу купити обід.
«У нас було безкоштовне харчування для усіх без винятку учнів
1–4 класів. Раніше це фінансувалося статтею з державного бюджету, яку нам
як субвенцію направляли у місцевий бюджет, а тепер нам цих коштів не
дали. І тепер місцеві органи влади можуть приймати рішення, чи
продовжувати це харчування, чи ні, відповідно до того, чи є у них кошти чи
ні. На жаль, сьогодні у нас таких коштів немає», – пояснила Г. Старостенко.
Вона відзначила, що шкільні кухні продовжать працювати, їх ніхто не
закриє і всі школярі зможуть купити собі гарячий обід.
За словами Г. Старостенко, місто на тому, що не надаватиме
безкоштовного харчування, зекономить 120 млн грн на рік (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 19.01).
***
Немецкая экономика в 2014 г. возросла на 1,5 %.
Немецкий экспорт возрос, несмотря на значительное сокращение
поставок в Россию.
Немецкая экономика в прошлом году возросла на 1,5 %, пишет DW со
ссылкой на Федеральное статистическое ведомство. Это самый высокий
показатель с 2011 г. В 2013 г. рост валового внутреннего продукта составил
лишь 0,1 %. «Очевидно, что немецкая экономика в условиях сложной
экономической ситуации в мире смогла укрепить свои позиции и прежде
всего воспользовалась сильного внутренним спросом», – цитирует слова
президента ведомства Р. Егелера информагентство Reuters.
Благодаря рекордному уровню занятости, потребители смогли дать
толчок экономике: расходы домохозяйств возросли на 1,1 %. В то же время
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предприятия и государство увеличили инвестиции: по сравнению с
предыдущим годом они вложили в первую очередь в машины и
оборудование на 3,7 % больше, чем годом ранее. Существенно возрос в
прошлом году и немецкий экспорт – на 3,7 %, несмотря на значительное
сокращение экспорта в Россию.
Государственный сектор Германии – сюда относят государство на
федеральном уровне, земли, общины, а также социальные фонды – закончили
прошлый год с плюсом в 11,9 млрд евро, что составляет 0,4 % от ВВП. Два
предыдущих года этот показатель составлял 0,1 % от ВВП.
В этом году экономисты исходят из прогноза экономического роста
страны в 1 %. Этот показатель может улучшиться благодаря таким факторам,
как снижение цен на нефть и слабый евро. Как риски для экономики
эксперты рассматривают, прежде всего, международные кризисы, а также
слабое восстановление в Еврозоне (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 16.01).
***
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз по
довгостроковому рейтингу Греції, який на рівні «В», на негативний,
вказавши на політичну невизначеність у країні. Про це передає
«Інтерфакс-Україна».
Напередодні призначених на 25 січня парламентських виборів в
опитуваннях лідирує ліва коаліція СІРІЗА, яка має намір провести
переговори про списання частини грецьких боргів.
Є також ризик того, що за підсумками виборів парламентським партіям
не вдасться створити міцної коаліції, що ускладнить досягнення угоди з
кредиторами.
У п’ятницю The Wall Street Journal повідомила, що, на думку
європейських чиновників, чинної кредитної лінії може виявитися
недостатньо для підтримки Греції і їй можуть знадобитися нові кредити.
Грецькі Eurobank і Alpha Bank SA змушені були звернутися за
екстреними кредитами минулого тижня, побоюючись негативного розвитку
ситуації на ринку.
Переговори Греції з «трійкою» міжнародних кредиторів (Єврокомісія,
Європейський центральний банк і Міжнародний валютний фонд) зайшли в
глухий кут ще у вересні. Вони були припинені після того, як країна не змогла
обрати нового президента, що спровокувало необхідність проведення
дострокових парламентських виборів.
Колишній заступник голови Єврокомісії О. Рен, який курирував питання
економіки, грошової та монетарної політики з 2010 по 2014 р., заявив у
четвер, що Греції не варто чекати списань її боргу країнами єврозони.
На думку О. Рена, країна може очікувати лише полегшення боргового
навантаження у формі продовження терміну обігу боргу (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 19.01).
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