
Українці Канади зібрали свій 
Євромайдан на Ніагарському 

водоспаді. На знак солідарності з 
народом України вони засвітили 
найбільший у Північній Америці 
водоспад синьо-жовтими вогнями, 
інформує портал української діаспо-
ри VIDIA. 

Свій протест проти побиття Те-
тяни Чорновол висловили українці 
США. На підтримку журналістки 
й активістки Євромайдану вийшли 
українці Філадельфії. 

У Лісабоні й Албуфейрі знову 
зібрались українці, солідарні з про-
тестувальниками на Майдані. Вони 
створили об’єднання «Євромайдан-
Португалія». 

На обох мітингах укотре висло-
вили підтримку українцям у Києві 
гаслом «Києве, ми разом із вами!», 
молилися та співали гімн України. 
Також були зібрані пожертви на під-
тримку Євромайдану в Києві. 

Однією з причин створення 
об’єднання у Спілці українців у Пор-
тугалії назвали протидію «спробам 
Посольства України в Португалії, 
залучившись підтримкою лояльних 
(здебільшого проросійських орга-
нізацій), показати португальському 
суспільству розбіжності в поглядах 
на події в Україні серед української 
громади в Португалії». 

Українці Італії на площі Святого 
Петра у Ватикані влаштували вер-

теп, який назвали «Різдвяний Євро-
майдан». 
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Янукович пообіцяв 
корупціонерам війну 
Президент України Віктор Янукович пообіцяв із ново-
го року оголосити рішучу війну корупції. «Потрібно 
оголосити рішучу війну корупції. Зразу після Ново-
го року ми зберемось і будемо ставити це питання 
ребром», — сказав Янукович на засіданні Ради 
регіонів у Києві. Також він заявив, що «не заздрить» 
винним у корупції. Гарант висловив переконання, що 
призупинення євроінтеграції — це переосмислення 
та рух уперед. Він також запевнив, що уряд буде далі 
працювати на євроінтеграцію. 

Китайцям дозволили мати другу 
дитину 
У Китаї прийняли резолюцію про пом’якшення демогра-
фічної політики. Тепер сім’ям дозволяється мати другу 
дитину, якщо хоча б один із батьків сам є єдиною дити-
ною. Згідно з раніше чинним китайським законодавством, 
таке право надавалося тільки тим сім’ям, в яких єдиними 
дітьми у своїх сім’ях були обоє батьків. Місцеві ЗМІ зазна-
чають, що нині це призвело до старіння населення Китаю. 
Крім того, такий принцип викликав невдоволення значної 
частини китайського суспільства. Політика «одна сім’я — 
одна дитина» започаткована в 1979 році. 

2,4
на стільки відсотків (на 20 за-
кладів — до 803) скоротилася 
в Україні на початок 2013/14 
навчального року порівняно 
з попереднім кількість вищих 
навчальних закладів I–IV рівнів 
акредитації. 

Президент Віктор Янукович по-
обіцяв не допустити проявів 

сепаратизму в Україні. Про це він 
заявив на засіданні Ради регіонів, 
говорячи про те, що деякі з об-
лрад, зокрема на Заході, намагали-
ся перебрати на себе повноважен-
ня інших органів державної влади.

«Тут присутні представники 

правоохоронних органів? Такі рі-
шення неприпустимі, — підкрес-
лив Президент і додав: — Як ка-
жуть, передайте їм вітання гаряче 
від мене особисто». 

При цьому Янукович при-
грозив таким депутатам. «Ми не 
допустимо правового нігілізму та 
сепаратизму. Винні будуть відпо-
відати за законом», — зазначив 
він. 

Як відомо, деякі місцеві ради 
різних рівнів у західних областях 
України підтримали антиурядові 
протести. Львівська облрада, зо-
крема, відкликала власні повно-
важення, делеговані Львівській 
облдержадміністрації, та позбави-
ла чиновників права бути в своїх 
приміщеннях. 

Це вже не перше попереджен-
ня від влади для «бунтівного» ре-
гіону. 2 грудня Прем’єр Микола 
Азаров заявив, що західні області 
через протести можуть недоотри-
мати бюджетні кошти. 
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Більшість українців підтримує 
вимоги опозиції та Євромай-

дану щодо відставки міністра вну-
трішніх справ Віталія Захарченка 
та нинішнього уряду на чолі з Ми-
колою Азаровим. Про це свідчать 
результати соціологічних опиту-
вань, передають УНН. 

За результатами опитування, 
ставлення українців до основних 
вимог опозиції та Євромайдану 
до чинної влади є переважно по-
зитивним. Відставку міністра вну-
трішніх справ Віталія Захарченка 
підтримує близько 53% опитаних, 
не підтримує — приблизно 31%, 
16% респондентів не визначились 
із цього питання. 

Відставку нинішнього уряду 
на чолі з Прем’єр-міністром Ми-
колою Азаровим підтримує близь-
ко 51%, не підтримує — 38%, 11% 
ще не визначились із цього при-
воду. 

В той же час, згідно з резуль-
татами дослідження, проведення 
дострокових виборів Президента 
України підтримують 46% опита-
них, не підтримують — 42%, 12% 

не визначились. 
Також проведення достроко-

вих виборів парламенту підтри-
мують близько 46%, не підтримує 
— 41%, 13% респондентів не ви-
значилися. 

«Переважає позитивне став-
лення, тобто підтримка цих іні-
ціатив. При тому, що абсолютна 
більшість підтримує відставку За-
харченка та відставку нинішнього 
уряду на чолі з Азаровим. Щодо 
проведення дострокових виборів 
до ВР і дострокових виборів Пре-
зидента, то тут уже спостерігаєть-
ся плюс-мінус баланс. Приблизно 
стільки ж, скільки підтримують 
цю ідею, не підтримують її», — 
сказав директор соціологічної гру-
пи «Рейтинг» Олексій Антипович. 

Дослідження проведені соціо-
логічною групою «Рейтинг» і Цен-
тром соціологічних досліджень 
SOCIS. Аудиторія дослідження: 
населення України віком від 18 ро-
ків і старше. Квотна вибірка стано-
вить 3,2 тисячі респондентів у всіх 
регіонах України. Статистична по-
хибка вибірки — не більше 1,8%. 

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ 

У 2014 році українці таки пла-
титимуть податок на нерухомість. 
Під дію закону потраплять власники 
квартир, житлова площа яких пе-
ревищує 120 «квадратів», а будин-
ків — понад 250. Як повідомили в 
Головному управлінні Міндоходів у 
Волинській області, всі бази даних 
власників нерухомості вже в них і 
до 1 липня 2014-го платників пові-
домлять про необхідність сплатити 
податок. Зробити це треба буде про-
тягом 60 днів. Податок для квартир 
житлоплощею до 240 кв. м і будин-
ків до 700 кв. м становить 1% від мі-
німальної зарплати. Якщо ж площа 
квартири перевищує 240 «квадра-
тів», а будинку — 700, то вони опо-
датковуватимуться за ставкою 2,7% 
від «мінімалки». 

ЗАРЕЄСТРУВАТИ БІЗНЕС 
СТАНЕ ЛЕГШЕ 

У 2014 році набере сили низ-
ка змін у Податковому кодексі. Як 
повідомив на останній у 2013-му 
прес-конференції міністр доходів і 
зборів Олександр Клименко, тепер 
підприємцям не потрібно буде йти 
в органи податкової служби для 
того, щоб зареєструватися плат-
ником єдиного податку або плат-
ником ПДВ, — усі документи буде 
приймати державний реєстратор. 
Це спростить процедуру створення 
компанії або реєстрації приватного 
підприємця. 

ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ — НА САЙТІ 
МІНДОХОДІВ 

Міністерство доходів і зборів 
розміщуватиме на своєму інтер-
нет-сайті http://minrd.gov.ua/ дані 
про те, що ви є платником податку 
на додану вартість (ПДВ) або «спро-
щенцем». А отже, тепер не треба 
отримувати відповідні свідоцтва 
— вони будуть замінені випискою з 
реєстрів. 

ПРОДОВЖЕНО МОРАТОРІЙ НА 
ШТРАФИ 

До 1 січня 2016 року подовже-
но мораторій на штрафні санкції за 
неподання або порушення терміну 
подання до контролюючих органів 
фізичними особами відомостей про 
зміну даних, які вносяться до Держ-
реєстру фізичних осіб — платників 
податків. 

БЕНЗИН ІЗ БІОЕТАНОЛОМ 

Із 1 січня 2014 року набуває 
чинності Закон № 4970, яким перед-
бачено обов’язкове додавання не 
менше 5% біоетанолу в бензин. За-
кон прийнятий ще влітку 2012 року. 
Мотивація була така: Україна не має 
покладів нафти, її переробка — у 
кризовому стані, значна частка на-
фтопродуктів імпортується, тому 
слід поступово позбуватися цього 
ярма та використовувати пальне, 
яке виробляється з відновлюваних 
джерел. Аграрний міністр Микола 
Присяжнюк заявляв про можли-
вості виробництва в Україні 4 млн т 
біоетанолу на рік. Основними по-
стачальниками повинні були стати 
підприємства об’єднання «Укр-
спирт» і цукрові заводи. За версією 
міністра, виробництво цукру зни-
жується, тому треба рятувати село 
й дати йому роботу. В Міненерго 
восени 2013 року заявили, що вар-
тість бензину з біоетанолом може 
зрости на чотири гривні. Серед при-
чин — дефіцит біоетанолу власного 
виробництва. Він покриває потре-
би ринку наполовину. До того ж у 
країні відсутні нормативи імпорту 
біоетанолу. Нафтотрейдери також 
виступають категорично проти цієї 
норми. Переконують: якість бензину 
погіршиться. Наприкінці 2013 року 
паливному лобі у Верховній Раді не 
вдалося відтермінувати набрання 
сили законом. 

УСІ КОРУПЦІОНЕРИ БУДУТЬ 
В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ 

Безоплатний цілодобовий до-
ступ до відомостей із Єдиного дер-
жавного реєстру осіб, які вчини-
ли корупційні правопорушення, з 
2014 року здійснюватиметься через 
офіційний веб-сайт Мін’юсту. В реє-
стрі будуть вказані прізвище, ім’я, по 
батькові, місце роботи і посада ко-
рупціонера на час вчинення право-
порушення, склад правопорушення, 
вид покарання (стягнення), спосіб 
вчинення дисциплінарного проступ-
ку та вид дисциплінарного стягнен-
ня. Інформацію на сайті публікують 
упродовж трьох робочих днів із дня 
внесення відповідних даних до реє-
стру. Пошук у реєстрі здійснюється 
за ПІБ особи, а вилучати з нього бу-
дуть, якщо апеляція скасує рішення 
суду першої інстанції. 

ПІДЙОМНІ ДЛЯ МОЛОДИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ 

Із 1 січня 2014 року молоді спе-
ціалісти, які поїдуть працювати у 
сільську місцевість, отримають до-
помогу в десятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати. Ви-
плати здійснюватимуть у готівковій 
формі. Для того щоб отримати таку 
допомогу, молодий фахівець пови-
нен підписати трудовий договір на 
строк не менше як три роки з під-
приємствами, установами або орга-
нізаціями державної чи комуналь-
ної форми власності, розміщеними 
в сільській місцевості. До того ж він 
має працювати за спеціальністю, що 
зазначена у спеціальному переліку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України (список таких спеціальнос-
тей розміщено в додатку до поста-
нови № 578 від 11 липня 2013 року). 

ДОПЛАТИ СТУДЕНТАМ 

З 1 січня 2014 року студен-
ти — відмінники вузів I–II рівнів 
акредитації (ПТУ і коледжі) отриму-
ватимуть надбавку в розмірі 70 грн 
(зараз — 50 грн), а студенти вузів 
III–IV рівнів (університети й інсти-
тути ) — 100 грн (нині — 60 грн). 

БЕЗПЛАТНІ АДВОКАТИ ДЛЯ 
НЕЗАХИЩЕНИХ ГРОМАДЯН 

З 1 січня на безоплатну адво-
катську допомогу для захисту своїх 
прав у кримінальних, цивільних, 
а також адміністративних справах 
можуть претендувати незаможні 
громадяни (якщо сума їхнього що-
місячного доходу нижче прожитко-
вого мінімуму), діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклу-
вання, безпритульні діти і діти, що 
стали жертвами насильства в роди-
ні, біженці, ветерани війни, жертви 
нацистських переслідувань, особи, 
що мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, і деякі інші ка-
тегорії громадян. 

Підготувала Наталка СЛЮСАР 

Що нового очікує нас у 2014 році 

Ніагарський водоспад у США став жовто-блакитним на знак 
підтримки українців 

Президент попередив, що буде карати 
«сепаратистів» на Заході України 

У 2013 році в Україні 101 раз били 
журналістів 

У 2013 році зафіксовано рекорд-
ну кількість нападів на жур-

налістів — 101 випадок, тоді як у 
2012-му таких було 65. Такі дані 
«Барометра свободи слова» наво-
дить Інститут масової інформації, 
передає «Телекритика». Показово, 
що частіше били журналістів пра-
цівники правоохоронних органів: 
кожен третій напад — діло рук мі-
ліціонера чи беркутівця. 

До уваги брали напади на жур-
налістів і працівників ЗМІ (опе-
раторів, фотокореспондентів), які 
були здійснені під час або в ре-
зультаті виконання професійних 
обов’язків та які вдалося зафік-
сувати і перевірити. Насправді ж 
щодо медійників застосовують на-
силля частіше, але потерпілі часто 
уникають розголосу. 

Така велика кількість побиттів 
пов’язана в основному з проведен-
ням усенародних акцій протесту в 
Києві. Так, 70% нападів припадає 
саме на час висвітлення журна-
лістами акцій протесту: «Вставай, 
Україно» 18 травня, мітинги під 
Київрадою, так званий «Врадіїв-
ський мітинг» 18–19 липня, Євро-
майдан, а також акції проти неза-
конних забудов. 

На думку міжнародної орга-
нізації «Репортери без кордонів», 

Україна цього року стала однією 
з гарячих точок для працівників 
ЗМІ у Європі. Правозахисники за-
значили, що, на відміну від Росії 
та Білорусі, де існують цензура та 
юридичні способи тиску на жур-
налістів, в Україні частіше практи-
кують фізичну розправу. 

Серед нападників на журна-
лістів, окрім правоохоронців, та-
кож фігурували приватна охорона 
і власники бізнесу (13 інцидентів), 
«тітушки» (9). Після акцій про-
тесту частіше представників ЗМІ 
б’ють із комерційних мотивів 
(13 випадків) і політичних (8). 

Більшість українців підтримує
відставку Захарченка й Азарова 

Події

«Відомості» проаналізували законодавчі зміни, які набули чинності цього 
року 


