
Голова РНБО заявив, що РФ 
може почати повномасштабну 

континентальну війну в будь-який 
момент. 

«Виклики, які сьогодні стоять 
перед нашою країною, серйозні 
та небезпечні. Режим припинення 
вогню, який постійно порушуєть-
ся російськими терористичними 
угрупованнями, може в будь-яку 
хвилину перерости у нове жорсто-
ке протистояння», — сказав Тур-
чинов. 

«У нас немає альтернативи 
бути до цього готовим. І наше 
завдання, передусім РНБО, — за-
безпечити повну мобілізацію всіх 
ресурсів, що є у країні, для того 
щоб побудувати потужний обо-
ронний комплекс, щоб бути го-
товими до відсічі агресора, бути 

готовими повністю звільнити 
нашу територію. Ми повинні, не-
зважаючи на страшні економічні 
проблеми, створити одну з по-
тужніших армій у Європі. В нас 
просто немає альтернативи», — 
підкреслив він. 

На Чернігівщині Служба безпе-
ки України викрила злочинну 

групу, яка у змові з бойовиками, 
котрі діють на сході України, нама-
галася налагодити продаж зброї, 
вивезеної на мирну територію із 
зони бойових дій у Донецькій об-
ласті. 

Канал незаконного переміщен-
ня засобів ураження перекрито у 
результаті успішної спецоперації 
СБУ, передає прес-служба відом-
ства. 

Зловмисники організували 
підпільну торгівлю вогнепальною 
зброєю на території Чернігівської 
і Київської областей під прикрит-
тям власних торговельних закла-
дів із продажу військової амуніції 
(бронежилети, каски, розгрузки). 
Злочинці встановили тісні кон-
такти з незаконними військовими 
формуваннями, які діють на Схо-
ді, й підшукували покупців зброї 
та боєприпасів. Крім власної на-
живи та фінансування тероризму, 
ініціатори злочинної схеми мали 
на меті дискредитувати переважну 
більшість підприємців у цій сфері, 

які надають доброчинне сприяння 
волонтерським організаціям у за-
безпеченні спорядженням україн-
ських військовиків. 

У результаті оперативної ро-
боти задокументовано спробу не-
законно реалізувати 4 автомати 
АК-47 (калібру 7,62 мм), пістолети 
ТТ і ПМ та майже 500 набоїв, які 
були вилучені правоохоронцями. 

19 грудня співробітники СБУ 
із залученням бійців спецпідроз-
ділу «Альфа» затримали учасників 
групи — двох мешканців Чернігів-
ської області й жителя м. Києва — 
на гарячому під час спроби реалі-
зувати чергову партію зброї. 

Під час обшуків у помешкан-
нях та у магазині військової аму-
ніції, що належить затриманим 
особам, було виявлено та вилуче-
но АГС (автоматичний гранатомет 
станковий), 66 гранат Ф-1, 3 авто-
мати АК-47 та магазини до них, 
майже 1500 набоїв різного калібру, 
а також 60 тисяч доларів США го-
тівкою. 

Тривають оперативно-слідчі 
дії. 

Затримано підприємців, які продавали 
зброю, вивезену від бойовиків 

Кабмін пропонує Верховній Раді 
поширити базу податку на неру-

хомість на всю житлову та нежитлову 
нерухомість незалежно від її пло-
щі (про це йдеться в законопроекті 
№ 1578 «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу і деяких законів щодо 
податкової реформи») та зробити 
його платниками не тільки фізичних, 
а й юросіб. 

Також встановити єдину ставку 

для цього податку — до 2% від міні-
мальної зарплати за 1 кв. м (її точний 
розмір встановлює місцева влада, 
оскільки податок на нерухомість на-
лежить до місцевих податків і зборів). 

Також КМУ пропонує виключи-
ти з переліку неоподатковуваних цим 
податком об’єктів ті, що належать 
багатодітним або малозабезпеченим 
сім’ям, опікунам дітей, дітям-сиро-
там, дітям, позбавленим батьків-

ського піклування, але звільнити від 
збору МАФи та приміщення для рин-
кової торгівлі для малого й середньо-
го бізнесу. Органам місцевого само-
врядування пропонується залишити 
право встановлювати пільги для цьо-
го податку для фізосіб залежно від 
їхнього майнового стану, а також для 
релігійних організацій. 

Податок повинен стягуватися раз 
на рік. 

У партії «Народний фронт» ви-
ступають за мобілізацію всіх 

вищих чиновників й ініціюють 
створення спеціального депутат-
ського батальйону «Мажор». Про 
це на прес-конференції в Києві за-
явив народний депутат від «НФ» 
Юрій Береза. 

«Вони будуть копати окопи, в 
армії дуже багато роботи, яку мо-
жуть виконувати прокурори, суд-
ді... Якщо мобілізація, то перші — 
чиновники», — сказав Береза. 

Крім цього, позафракційний 
народний депутат Володимир Па-
расюк заявив, що депутати ство-
рили ініціативну групу, яка вруча-
тиме повістки суддям. 

«Ми також зібрали групу лю-
дей із народних депутатів, які 
будуть вручати повістки суддям. 
І дуже скоро ви побачите, як 
перший суддя отримає повістку. 
Це не жарти, ви побачите це вже 
найближчим часом», — сказав 
Парасюк. 
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Суддів і прокурорів змусять рити окопи 

Нещодавня зустріч Прем’єр-
міністра Арсенія Яценюка з пред-
ставниками Євросоюзу лишилася 
безрезультатною для української 
сторони. Україні відмовили у фінан-
совій допомозі, точніше, пообіцяли 
надати її лише тоді, коли наша 
держава продемонструє якісні 
результати обіцяних реформ. 

«Ми готові й хочемо надати 
Україні безпрецедентний рівень фі-
нансової підтримки, але мені вида-
ється зрозумілим, що умовою такої 
підтримки є проведення реформ, 
адже без них Україна не зможе ви-
йти на сталий розвиток», — заявив 
Комісар ЄС із питань розширення та 
політики сусідства Йоганнес Ган. 

Те, що відбувається в Україні, 
дратує не лише самих українців — 
схоже, незадоволення від діяльності, 
а точніше бездіяльності, влади відчу-
вають і наші європейські сусіди, які 
мало не за комір десять місяців тяг-
нуть Україну в свої реформаторські 
обійми, а вона, як уперта дівчина, все 
не поступається. 

Але давайте по черзі. Десять мі-
сяців тому суспільство заявило про 
своє небажання жити за Януковича 
і Ко. Як наслідок — протестні мітин-
ги, революція, розстріл майданівців 
зробили свою справу — влада від 
олігархічних кланів перейшла до 
демократичних сил, які оперативно 
мали б розпочати новий етап роз-
витку суспільства. Але спершу, як 
обіцяли, — притягнути до відпо-
відальності тих, хто довів країну до 
економічного краху, на кому кров 
невинних людей на Майдані, хто 
спровокував, а потім підтримав (і 
донині це робить) війну. Людям обі-
цяли не допустити у владу тих, хто 
голосував за диктаторські закони 
16 січня, оперативно запровадити 

люстрацію і т. п. 
А що в результаті? Коли євро-

пейські країни, США, Канада, Ав-
стралія й інші ввели санкції проти 
політиків, чиї імена засвітились у 
діяннях проти України, відмиванні 
державних коштів, наша держава не 
зробила жодного кроку, аби зі своєї 
сторони запровадити подібні санкції 
проти цих людей, як того вимагали 
народ та європейські політики. Біль-
ше того, ми дали можливість усім 
без винятку одіозним особам без 
проблем покинути кордони України. 
По-друге, жоден із них не повернув 
Україні вкрадені (а це мільярди) з 
казни гроші та не постав перед су-
дом. По-третє, наші суди та силові 
структури роблять усе, щоб «злодії» 
уже в законному полі вивели свій 
капітал із України. Частина з них на-
віть поновилась у статусі народних 
депутатів, частина повернулася на 
високі посади в держслужбу. Части-
на й далі продовжує розвивати свій 
бізнес на території агресора, підтри-
муючи його економіку податками та 
робочими місцями. До цього часу, 
зверніть увагу, в Україні є підпри-
ємства, які співпрацюють із Росією 
в оборонній галузі. Приміром, запо-
різький завод «Мотор Січ» донині 
поставляє сусіду в повному обсязі 
авіадвигуни для вертольотів як ци-
вільного, так і військового призна-
чення. Постає логічне запитання: як 
ми можемо вимагати, приміром, від 
Франції відмовитися від постачання 
в РФ «Містралей», за які та, до речі, 
заплатила, а самі робимо вигляд, що 
в нас усе на контролі? 

Прем’єр-міністр Яценюк про-
сить Європейський Союз виділити 
Україні 15 мільярдів доларів, інакше 
не прожити. Як варіант, готовий за-
ради кредитів піднімати в рази для 
населення тарифи на енергоносії, 

скорочувати пенсії, зарплати, ро-
бити платні медицину, освіту і т. д., 
називаючи це реформами (десять 
місяців ми уже просвистіли). Хоча 
будь-який спеціаліст скаже, що ре-
формами тут і не пахне. Це звичай-
нісіньке «віджимання» в простих 
людей останньої копійчини. 

А може, варто Арсенію Петро-
вичу потрусити місцевих олігар-
хів? Якщо вірити українській версії 
журналу «Форбс», сумарні статки 
першої десятки багатіїв України 
дорівнюють 25 млрд дол. А якщо 
взяти топ-100 товстосумів, то ця 
цифра сягне уже 42 мільярдів. Та-
ким чином, якщо кожен із при-
сутніх у топі виділить приблизно 
третю частину зі свого бюджету 
під мінімальний відсоток Україні, 
то державна скарбничка враз попо-
вниться на так необхідні 15 млрд, 
які врятують українську економіку 
та позбавлять владу сорому ходити 
з простягнутою рукою перед євро-
пейськими країнами. Як кажуть, 
прийшов час мільйонерам-мільяр-
дерам віддавати борги українсько-
му народові. Друге, що може попо-
внити бюджет, — нарешті привести 
до однієї шкали нарахування пен-
сій. Не може в бідній країні розрив 
між пенсіями становити десятки, 
сотню тисяч гривень. І головне, що 
зробила свого часу Польща, — лік-
відувати монополію на бізнес. Ак-
цент зробити 
на дрібний 
та серед-
ній. Тільки 
це зможе 
вдихнути в 
е к о н о м і к у 
країни нове 
життя. 

Галина 
ФЕДОРЕНКО 

Польща готова продати 
Україні зброю 
та військову техніку 
Президент Польщі Броніслав Коморовський 
заявив про готовність продати Україні 
зброю та військову техніку. Про це він сказав 
на прес-конференції, повідомляє Tvn24. 
Коморовський зазначив, що Україна не 
зв’язана в цьому питанні жодними санкціями 
та що він лише чекає на відповідний крок 
нашої держави. 

5%
на такому рівні від ВВП плану-
ють закласти у держбюджеті на 
2015 рік фінансування сфери 
оборони та безпеки в Украї-
ні. Про це заявив Президент 
Петро Порошенко на засіданні 
РНБО. 
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Податком хочуть обкласти всю нерухомість незалежно від площі 

Досить Україні ходити 
з простягнутою рукою 

Україна повинна готуватися до потоку 
біженців із Росії 

Влада України повинна бути 
готова  прийняти велику кіль-

кість біженців із сусідньої Росії, 
економічні проблеми якої можуть 
призвести до різних неконтр-
ольованих процесів, аж до розвалу 
Російської Федерації. Таку думку 
висловив філософ Сергій Дацюк 
у ході прес-конференції на тему 
«Розвал Росії: загрози та виклики 
для України», повідомляють «Па-
тріоти України» з посиланням на 
російські ЗМІ. 

«Виникнуть проблеми росій-
ських біженців і хаос територій, 
які необхідно взяти під контроль. 
Це насамперед території умовного 
трикутника «Севастополь–Став-
рополь–Луганськ», Курської та 
Воронезької області. Ми повинні 
зробити все, щоб не допустити 
хаосу на цих територіях. Пряме 
завдання України — поширювати 
досвід самоврядування», — розпо-
вів Дацюк. 

Він особливо відзначив, що в 
економічному плані «для України 
буде величезний виклик», тому що 
якщо розвалиться Росія, то «роз-
падеться транспортна і газотран-
спортна інфраструктура, виникне 
питання диверсифікації енергоре-
сурсів». 

«У економічному плані крах 
рубля робить необхідною переорі-
єнтацію української промисловос-
ті, насамперед на Європу. Розрив 
економічних зв’язків із РФ необ-
хідно проводити через заміщення 
без жодного жалю. Росія навряд чи 
вирішить свої внутрішні пробле-
ми в найближчі 10 років. Найімо-
вірніше, на це знадобиться кілька 
десятиліть», — резюмував Дацюк. 

Fitch установив рейтинг фінансової 
стійкості «ПриватБанку» на рівні 
суверенного рейтингу України 

ТУРЧИНОВ: 

Події

Україна хоче вийти із СНД 
Комітет у закордонних справах рекомендує 
парламенту прийняти проект постанови 
про припинення членства й участі України в 
органах Співдружності Незалежних Держав. 
Прийняття цього законопроекту забезпечить 
захист національних інтересів України та 
сприятиме підвищенню її авторитету в світі як 
держави, що бере участь лише в ефективній 
і корисній для неї міжнародній співпраці. Як 
відомо, Україна не ратифікувала статут СНД і не 
є повноцінним членом цієї організації. 

Україна нарешті 
позбулася статусу 
позаблокової 
держави 

У вівторок, 23 грудня, Верховна 
Рада проголосувала за відмову 

від позаблокового статусу України. 
За таке рішення проголосувало 

303 депутати. 
Нардепи підтримали законопро-

ект Петра Порошенка «Про внесен-
ня змін до деяких законів України 
щодо відмови України від здійснен-
ня політики позаблоковості», внесе-
ний ним 18 грудня. 

«Агресія Російської Федерації 
проти України, незаконна анексія 
нею Автономної Республіки Крим, 
ведення проти нашої держави так 
званої «гібридної війни», військове 
втручання у східних регіонах Укра-
їни, постійний військовий, політич-
ний, економічний та інформацій-
ний тиск із боку Росії зумовлюють 
необхідність пошуку більш дієвих 
гарантій незалежності, суверенітету, 
безпеки і територіальної цілісності 
України», — йдеться у пояснюваль-
ній записці до законопроекту. 

Міжнародне рейтингове агент-
ство Fitch повідомило про 

встановлення рейтингу стійкос-
ті (VR) «ПриватБанку» на рівні 
«ССС», що відповідає суверенно-
му рейтингу України та, згідно з 
методологією агентства, не може 
бути вище від рівня кредитоспро-
можності країни. Довгостроковий 
рейтинг банку в іноземній валюті 
підтверджено на рівні «ССС», що 
також відповідає суверенному. 

У той же час, як зазначається в 
повідомленні Fitch, національний 
рейтинг «ПриватБанку» підтвер-

джено на рівні «А-» зі стабільним 
прогнозом. Так, за даними Fitch, 
частка кредитів із простроченням 
понад 90 днів за підсумками 1-го 
півріччя 2014 року становила по-
мірні 6,6%, трохи збільшившись із 
кінця 2013 року (5,9%), реструкту-
ризовані кредити становили 2,8% 
(проти 2,7% у 2013 році). 

Нагадаємо, 7 лютого міжна-
родне рейтингове агентство Fitch 
знизило довгостроковий рейтинг 
України в іноземній і національній 
валютах до рівня «ССС» із нега-
тивним прогнозом. 

Росія у будь-який час може розв’язати 
повномасштабну війну 


