
До чергової частини Ківерців-
ського районного відділу мілі-

ції надійшло повідомлення про те, 
що поблизу села Сильне виявлено 
незаконну порубку. 

На місце виїхала слідчо-опе-
ративна група райвідділу. Про це 
повідомляє прес-служба УМВС 
України у Волинській області. У 
результаті правоохоронці вста-
новили, що двоє жителів району, 
1988 та 1963 р. н., незаконно зріза-

ли 32 ясени. Сума завданих держа-
ві збитків встановлюється. 

Подія зареєстрована в журна-
лі єдиного обліку заяв та повідо-
млень Ківерцівського РВ УМВС 
України у Волинській області, ви-
рішується питання щодо відкрит-
тя кримінального провадження за 
ст.  246 (незаконна порубка лісу) 
Кримінального кодексу України. 
Зловмисникам загрожує до трьох 
років позбавлення волі. 

Підпільним лісорубам загрожує три роки 
в’язниці 

Про це під час виступу у Верхо-
вній Раді заявив секретар Рад-

нацбезу Олександр Турчинов. 
За його словами, є кілька сце-

наріїв розвитку ситуації на сході 
України. Зокрема, Турчинов не ви-
ключив повномасштабний наступ 
російської армії на територію нашої 
держави. 

«Можливі два основні сценарії. 
Перший — відновлення ворогом 
широкомасштабних військових дій 
і наступу за активної участі зброй-
них сил Російської Федерації, на-
слідком чого може стати повно-
масштабна континентальна війна», 
— заявив секретар РНБО. 

Другий сценарій, як зазначив 
Турчинов, полягатиме у намаганні 
Росії активізувати терористичну 
діяльність на території України та 
перетворити протистояння на за-
тяжний конфлікт. «Російська агре-
сія триває», — заявив він. 

«Російські терористичні угрупу-
вання зухвало демонструють повне 
ігнорування домовленостей щодо 
припинення вогню. Вони вбивають 
не тільки військових», — зазначив 
Турчинов, нагадавши про трагедію 
під Волновахою. 

Секретар Раднацбезу наголо-
сив, що на окупованій частині Дон-
басу орудує 36 тисяч терористів, 
серед них вісім тисяч військових 
регулярної армії РФ. У їхньому роз-
порядженні 542 танки, до 990 бойо-
вих бронемашин, артилерійських 
систем — 694 одиниці, реактивних 
комплексів «Точка-У» — чотири, 
зенітно-ракетних комплексів — до 
57 одиниць. 

Він також заявив, що уздовж 
кордону з Україною зосереджено у 
повній бойовій готовності близько 
52 тис. російських військових зі зна-
чним наступальним потенціалом, 
понад 300 танків, більше 1800 бойо-
вих броньованих машин, до 360 бо-
йових літаків і ударних вертольотів.   
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Гірники змусили владу почути їх і планують 
їхати на Київ на акцію протесту 

Олександр ТУРЧИНОВ: 

Найближчим часом ми побачимо 
черговий стрибок процентних 
ставок на міжбанку і подорожчання 
кредитних ресурсів. І саме тут буде 
завдано подвійного удару — по 
економіці та по банківській системі. 
Про це заявляють в Інституті розви-
тку економіки України. Чому? 

Річ у тому, що з підвищенням 
процентної ставки швидше ви-
трачаються валютні резерви, ви-
лучаючи на міжбанку гривневу 
ліквідність. Судіть самі. Торік облі-
кова ставка НБУ, яка до 14.04.2014 р. 
була на рівні 6,5%, піднялася з 
13.11.2014 р. до 14%. А золотова-
лютні резерви України за той же 
2014-й скоротилися більш ніж на 
60% — із 20,416 млрд дол. США до 
7,533 млрд дол. США. 

РЕАЛЬНИХ РЕФОРМ НЕМАЄ  

Тепер уже важко сказати, коли 

після політичної динаміки настане 
економічна динаміка в Україні, коли 
ми приступимо до структурних ре-
форм. 

«Ніхто і нічого не збирається ре-
формувати. Просто всі у владі чека-
ють черговий кредит, не проводячи 
хоч якісь радикальні реформатор-
ські зміни. Боюся, що ті процеси, 
які ми продовжуємо спостерігати й 
на початку 2015 року, а саме нарос-
тання геополітичних ризиків, що 
збігаються із загостренням ситуації 
на сході України, та несприятливу 
макроекономічну кон’юнктуру, бу-
дуть і далі посилювати негативний 
вплив на нашу економіку та бан-
ківську систему», — каже директор 
Інституту розвитку економіки Укра-
їни Олександр Гончаров. 

ВІДПОВІДАЛЬНИХ НЕМАЄ 

Хто персонально візьме на себе 
контроль над процентними ставка-

ми й операціями на нашому грошо-
вому ринку? 

«Потрібні нові правила гри. Так, 
настав час правила міняти, а не ви-
конавців. Однак питання не в тому, 
яка система краща, а в тому, якою 
вона має бути. Безумовно, потріб-
но міняти інститути. Але для цього 
необхідно мати достатню політичну 
волю. Що таке інститути? Це систе-
ма правил. А також це структури, 
пов’язані з групами впливу у владі, 
які на «поганих» і неефективних ор-
ганізаціях отримують дуже пристой-
ні доходи. Тому змінювати інститути 
— це означає порушувати сформова-
ну рівновагу, обмежувати чиїсь ін-
тереси», — пояснює Гончаров. 

СИТУАЦІЯ НЕ ПРОГНОЗОВАНА 

Взагалі, що відбуватиметься 
найближчими місяцями на тлі зни-
ження гривні відносно долара США? 

«Як не було у нас ніяких еконо-
мічних стимулів для поповнення 
банківських депозитів, так досі й не-
має. Зате достатньо в країні стимулів 
до вилучення гривневих депозитів. 
Але ж у попередні роки ми спостері-
гали зростання вкладів на 12–15% за 
підсумками року. За останні місяці 
минулого, по суті, наші громадяни 
просто виносили свої гроші з банків 
на купівлю нерухомості, автомобі-
лів, товарів тривалого користуван-
ня й інше. Плюс та довіра до гривні, 
яка завойовувалася роками, швидко 
зникла. Це ще одне яскраве підтвер-
дження того, що банківський сектор 
є дзеркалом тих процесів, які відбу-
ваються в економіці країни», — ре-
зюмував експерт. 

НАТО розвертає збройні сили 
в сусідніх із Росією країнах 
Сили швидкого реагування збройних сил Німеччини, Нідерлан-
дів та Норвегії були розгорнуті в Східній Європі, щоб відповісти 
на можливу загрозу з боку Росії. Про це заявив генеральний 
секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Los Angeles 
Times. «Ми бачимо, що міжнародне право порушене і що 
суверенітет і територіальна цілісність України не дотримують-
ся», — сказав Столтенберг. Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску 
зазначила, що гранична чисельність військових становитиме 
«кілька тисяч військовослужбовців, здатних відбити будь-який 
напад або загрозу безпеці держави-члена НАТО». 

100
стільки мільйонів євро кредит-
ної допомоги надасть Україні 
Польща, повідомили в прес-
службі Президента України 
Петра Порошенка. Про це 
заявила прем’єр-міністр Респу-
бліки Польща Ева Копач. 
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Ось уже кілька тижнів гірники Во-
лині протестують проти закриття 
шахт, вимагають виплати заборго-
ваності за листопад та фінансуван-
ня вугільної галузі. Щоб захистити 
свої права, вони створили коорди-
наційну групу і разом із представ-
никами влади міста й області, а 
також керівниками вугільної галузі 
Нововолинська їздили на зустріч із 
міністром енергетики та вугільної 
промисловості Володимиром 
Демчишиним. Про результати 
зустрічі ми дізнавались у голови 
Волинського теркому шахтарів 
Юрія Калістратова. 

13 січня за ініціативою голо-
ви Волинської ОДА Володимира 
Гунчика відбулася зустріч пред-
ставників галузевих профспілок, 
ДП «Волиньвугілля», ініціативної 
групи гірників Волинського регіону, 
шахти № 10 «Нововолинська», місь-
кого голови Нововолинська Віктора 
Сапожнікова з міністром енерге-
тики та вугільної промисловості 
Володимиром Демчишиним. На зу-
стрічі були присутні нардепи Ігор 

Гузь, Олег Мусій, а також голови 
центральних комітетів профспілки 
вугільної галузі. 

Володимир Гунчик ґрунтовно 
освітив шахтарські проблеми міс-
та Нововолинська, а саме: фінан-
сування у 2015 році будівництва 
шахти № 10 «Нововолинська», роз-
виток шахти «Бужанської», хід ро-
біт ВП шахт № 1 «Нововолинська» 
ШУ «Нововолинське» та № 9 «Но- 
воволинська», а також виплата за-
боргованості із заробітної плати 
за листопад. Голова ОДА дав ши-
року характеристику стану справ 
ДП «Волиньвугілля» та відзначив, 
що тільки фінансування шахти 
№ 10 «Нововолинська» та введення 
її в дію дасть можливість колекти-
вам шахт № 1 і № 9 у разі їх закриття 
не залишитися без роботи. «Спо-
чатку потрібно Нововолинську 
дати розвиток, а потім щось закри-
вати», — зазначив він. Його під-
тримали і народні депутати, пообі-
цявши всіляко сприяти виділенню 
при внесенні змін до бюджету на 
2015 рік коштів на розвиток вугіль-
ної галузі. 

14 січня відбувся розгляд про-
грами розвитку гірничих робіт, на 
якому окреслювали перспективи 
вугільної галузі Волині. Представ-
ники Мінвуглепрому заслухали 
генерального директора ДП «Во-
линьвугілля» Михайла Гарбузюка та 
директорів шахт. Після їхнього ви-
ступу перший заступник міністра 
енергетики та вугільної промисло-
вості Юрій Зюков повідомив, що 
профільне відомство налаштоване 
на те, щоб дати розвиток вугільній 
галузі ДП «Волиньвугілля». Але 
якщо говорити по кожній шахті 
окремо, то найперспективнішою 
можна назвати «Бужанську». Саме 
на це підприємство міністерство 
планує виділити кошти на розви-
ток гірничих виробок, придбання 
комбайна ГКПС та введення в дію 
лави № 440. Шахта № 9 працюватиме 
ще до трьох років. Найскладнішим 
залишається питання щодо шахти 
№ 1 «Нововолинська», де запасів за-
лишилося практично 35 тис. т, що 
дасть можливість пропрацювати не 
більше півроку. Тому підприємство 
планують перевести у третю групу 
та скоротити кількість працівників. 
Таким чином, шахта зможе працю-
вати стільки, скільки буде запасів, й 
отримувати державну дотацію. Це 
питання залишилося не вирішеним 
остаточно, так як гірники побою-
ються, що підприємство все ж таки 
припинить свою діяльність і вони 
зостануться без роботи. 

Що ж стосується заборгова-
ності із заробітної плати за лис-
топад, то вона на сьогодні сягає 
10 млн грн. Заступник міністра 
Юрій Зюков запевнив присутніх, 
що до кінця січня буде виплачена 
у повному обсязі та здійснювати-
муться напрацювання з фінансу-
вання зарплати за грудень, фонд 
якої становить 27 млн грн. Окрім 
того, відсутність достатньої кіль-
кості коштів ставить галузь перед 
необхідністю оптимізації витрат. 

Зокрема, під цим мають на увазі 
скорочення штату з числа апарату. 
Скорочення торкнуться і працівни-
ків міністерства. 

15 січня відбулося розширене 
засідання президії центрально-
го комітету профспілки, на якому 
були присутні представники проф-
спілкових комітетів 35 державних 
шахт України. Головним у поряд-
ку денному стало питання про дії 
профкому у зв’язку з відсутністю у 
Держбюджеті-2015 витрат на вугле-
видобувні підприємства галузі та 
невиконанням вимог за галузевим 
колективним трудовим спором. 

На засіданні було прийнято 
рішення: внести зміни до Закону 
України «Про Державний бюджет 
України на 2015 рік», передбачивши 
в ньому витрати на держпідтримку 
вуглевидобувних підприємств на 
часткове покриття затрат із собі-
вартості готової товарної вугільної 
продукції — 4300,0 млн грн, держ-
підтримку на будівництво вугле- і 
торфовидобувних підприємств, 
технічне переоснащення вказаних 
підприємств — 1200 млн грн. 

Окрім того, президія ЦК проф-
спілки висунула низку вимог до 
Кабміну та ВР щодо підтримки ву-
гільної галузі та прийняла рішення з 
28 січня розпочати безстрокову ак-
цію протесту у формі пікетування 
Кабінету Міністрів України. 

P. S. Спільними зусиллями гір-
ників справа зрушила з місця. Їх 
почули у Києві. Та остаточно пи-
тання ще не вирішено. Перегляд 
бюджету запланований на 15 лю-
того, і шахтарі сподіваються, що 
влада виконає свої обіцянки. А для 
підтримки висунутих вимог, які 
були проігноровані урядом, у рам-
ках галузевого колективного трудо-
вого спору на всіх рівнях, шахтарі з 
28 січня розпочинають проведення 
безстрокових акцій протесту тру-
дящих галузі. 

Жанна МАРКОВСЬКА 

Україну чекає подвійний удар — по 
економіці та по банківській системі 

Верховна Рада зменшила розмір 
допомоги при народженні дитини 

Події

У валютних позичальників 
таки забиратимуть майно 
Петро Порошенко ветував закон про мораторій 
на відчуження майна за валютні кредити, бо 
«він комплексно не вирішує проблеми». Про 
це повідомляє прес-служба Президента. «Від-
сутність комплексного врегулювання питання 
погашення заборгованості за споживчими 
кредитами в іноземній валюті призводить до 
стійкого погіршення ситуації в банківській 
системі та зниження її ліквідності», — заявили у 
Порошенка. 

Депутати 277 голосами підтри-
мали відповідний урядовий 

законопроект, передають УНН. 
Документом вносяться зміни до 
закону про державну допомогу ді-
тям. 

Передбачається, що особам, 
які на 30 червня 2014 року мали 

право на отримання допомоги 
при народженні дитини у розмірі, 
встановленому на першу дитину, 
після досягнення нею двох років 
на наступні 12 місяців признача-
ється щомісячна допомога у роз-
мірі 130 гривень у порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів 
України. 

Зазначимо, що раніше зальний 
розмір допомоги при народженні 
дитини становив 41,28 тисячі гри-
вень, що виплачувалися протягом 
трьох років рівними частинами. 

При цьому передбачається по-
силення гарантій для працівників, 
які мають дітей або інваліда з ди-
тинства підгрупи А І групи. Зо-
крема, заплановане надання їм до-
даткових відпусток. Серед іншого 
пропонують у разі звільнення 
такого працівника виплачувати 
йому грошову компенсацію за всі 
не використані ним дні щорічної, 
а також додаткової відпусток. 

Російська армія 
може піти у наступ 


