
Джерела Insider в Адміністра-
ції Президента і Верховній Раді 
стверджують, що Петро Порошенко 
та Прем’єр Арсеній Яценюк уже по-
годили попередній список членів 
Кабміну в кількості дев’яти осіб, 
яких планують відправити 
у відставку. 

Але статися це повинно після 
того, як рада директорів МВФ при-
йме рішення, чи відкривати Укра-
їні нову кредитну лінію в розмірі 
$17,5 млрд. Слідом за фондом анало-
гічні рішення мають прийняти Сві-
товий банк і ЄБРР. Оновлений склад 
КМУ буде контролювати «освоєн-
ня» позикових коштів. 

За словами людини з найближ-
чого оточення Порошенка, серед 
кандидатів «на виліт» віце-прем’єр 
із інфраструктури і транспорту 
Валерій Вощевський, його колега 
Геннадій Зубко, який відповідає за 
регіональний розвиток, а також мі-
ністр інфраструктури Андрій Пиво-
варський, міністр економічного роз-
витку Айварас Абромавічус, міністр 
екології та природних ресурсів Ігор 
Шевченко та міністр енергетики Во-
лодимир Демчишин. Решту канди-
датів на звільнення співрозмовник 
Insider не уточнив. Але зазначив, що 
у Президента є заява про звільнення 
за власним бажанням глави НБУ Ва-
лерії Гонтаревої. 

Прізвища потенційних новачків 
уряду і НБУ поки що не називають. 
Відомо тільки те, що в Кабміні знову 
з’явиться перший віце-прем’єр. По-
передньо на цю посаду узгоджений 
Ігор Кононенко, перший заступник 
голови фракції БПП, друг і бізнес-
партнер Порошенка. 

Крім чистки КМУ, нових керів-
ників отримають великі держкомпа-
нії, зокрема «Укрзалізниця», а в дея-
ких областях зміняться губернатори. 

Insider спробував розібратись, 
який зв’язок між міжнародними 
кредитами та кадровими переста-
новками в уряді. 

Подейкують, що чвари в Кабмі-
ні почалися практично наступного 
дня після його формування. Під-
леглі Яценюка, які отримали свої 
крісла за квотою Порошенка, в не-
формальному спілкуванні скаржи-
лися, що працювати з Яценюком їм 
украй складно, оскільки практично 
на кожному засіданні Прем’єр їх 
жорстко критикує та «рубає» їхні 
ініціативи. Нагадаємо, при форму-

ванні уряду команді Президента, 
крім МЗС і Міноборони, відійшов 
увесь економічний блок. У той час 
як команді «Народного фронту» ві-
дійшли МВС, Мін’юст, віце-прем’єр 
із гуманітарної політики й міністр 
Кабінету Міністрів. 

Особливо дістається від 
Прем’єра главі енергетичного ві-
домства Володимиру Демчишину. 
Він неодноразово обурювався тим, 
що не впливає на своїх прямих під-
леглих. Зокрема, на главу НАК «На-
фтогаз» Андрія Коболєва, який під-
порядковується особисто Яценюку. 
Точно така ж ситуація з керівниками 
найбільших дочірніх підприємств 
«Нафтогазу». 

Команди Президента і Прем’єра 
жорстко конфліктували з питання 
поставок вугілля в Україну. Але біль-
шість протиріч намагалися не вино-
сити в публічну площину. «Дамбу 
прорвало» в лютому, коли офіцій-
ний курс долара перевалив за 35 
гривень. Команда Прем’єра відкрито 
почала «мочити» главу НБУ Валерію 
Гонтареву, яку прийнято вважати 
людиною Президента. Так, нардеп 
від «Народного фронту» Максим 
Поляков почав збирати в Раді під-
писи за відставку Гонтаревої. Крім 
того, сам Яценюк публічно заявляв, 
що в падінні гривні винен Нацбанк. 

Паралельно соратники Яценю-
ка підготували звернення до голо-
ви СБУ Валентина Наливайченка з 
вимогою притягнути Гонтареву до 

кримінальної відповідальності за 
фактом валютних спекуляцій. Ідеть-
ся про діяльність банку «Авангард», 
який належить інвестиційній групі 
ICU. Нагадаємо, ця фінустанова — 
один із небагатьох банків, які за час 
кризи змогли наростити активи. В 
цьому ж банку трудився Демчишин. 

У свою чергу президентська ко-
манда звинувачувала Яценюка в на-
гнітанні обстановки навколо курсу 
валюти й «ухилянні від відповідаль-
ності». 

«Яценюк прекрасно знав, що 
гривня «просяде», оскільки НБУ 
прокредитував Кабмін 16 млрд грн, 
які просто надрукував. Але замість 
того, щоб підтримати НБУ, він в 
інтерв’ю найбільшим телеканалам 
вийшов як борець із корупцією і об-
винувач Гонтаревої. Але домогтися, 
щоб вона пішла у відставку, не зміг, 
а курс зміцнили», — розповідає нар-
деп від БПП, близький особисто до 
Президента. 

До конфлікту підключилися й 
«молодші партнери» Яценюка і По-
рошенка по коаліції. Так, лідер Ради-
кальної партії Олег Ляшко регуляр-
но влаштовував публічні обструкції 
Гонтаревій, у тому числі під час її 
візитів у Раду. У свою чергу чільни-
ця «Батьківщини» Юлія Тимошен-
ко критикувала роботу Яценюка. У 
понеділок, 2 березня, її фракція не 
голосувала за принципові для уряду 
законопроекти. 

26 лютого Президент зібрав екс-
трене засідання економічного блоку 
уряду на чолі з Яценюком, а також 
запросив туди секретаря РНБО 
Олександра Турчинова та спікера 
Володимира Гройсмана. За словами 
людей із близького оточення Поро-
шенка і Турчинова, саме там було 
прийнято рішення про переформа-
тування уряду. Але зробити це до-
мовилися тільки після засідання рад 
директорів МВФ 11 березня ниніш-
нього року. 

Співрозмовники Insider ствер-
джують, що під час засідання Поро-
шенко запропонував Яценюку ввес-
ти до складу уряду посаду першого 
віце-прем’єра. За задумом він пови-
нен координувати діяльність еконо-
мічного блоку Кабміну, з яким Яце-
нюк не може знайти спільну мову. 
На нову посаду президент запропо-
нував призначити Ігоря Кононенка. 

Insider писав, що Кононенко 
— давній бізнес-партнер Порошен-
ка, з яким той познайомився ще на 

початку 1990-х років і відтоді вони 
разом. У свою чергу нардеп від 
БПП Ігор Гринів раніше розповідав 
Insider, що Кононенко входить у так 
званий «круглий стіл» — найближче 
оточення Порошенка, думці якого 
той довіряє та без якого рідко при-
ймає ключові рішення. 

Кононенко інформацію про своє 
можливе призначення не підтвер-
джує. «Мені така пропозиція поки 
не надходила», — сказав він. 

Що стосується долі Гонтаревої, 
то як в Адміністрації Президента, 
так і в БПП упевнені, що після отри-
мання Україною першого траншу 
від МВФ вона, найімовірніше, піде у 
відставку. 

Крім того, один із керівників 
БПП розповів Insider, що в крісло 
глави НБУ не проти сісти й Арсе-
ній Яценюк. Оточення останнього 
цю інформацію не коментує. В АП 
запевняють: Яценюка поки що не 
звільнять, навіть якщо він цього 
захоче. «А навіщо його звільняти, 
нехай розділяє відповідальність за 
економіку», — сказав один із керів-
ників АП. 

Як відомо, «причепом» до пер-
шого траншу МВФ Україна пови-
нна отримати $7,5 млрд кредитів від 
США, Єврокомісії, Світового банку, 
Німеччини, Канади, Японії та Нор-
вегії. І якщо транш МВФ фактично 
повністю піде на погашення зовніш-
нього боргу та в резерви НБУ, то ко-
шти інших донорів повинні піти на 
фінансування інвестиційних проек-
тів. Їх реалізація має стимулювати 
розвиток української економіки. В 
уряді  сподіваються,  що  вже  цьо-
горіч Україна одержить на ці цілі 
близько $4 млрд, решту — наступ-
ного року. 

Показово, що напередодні 
отримання кредитних коштів заго-
стрилася боротьба за крісло глави 
«Укрзалізниці». Колишнього генди-
ректора компанії Бориса Остапюка 

Кабмін звільнив ще у вересні мину-
лого року. Відтоді компанією в ста-
тусі в. о. глави керує Максим Бланк. 
За інформацією «Інсайдера», зараз 
Яценюк хоче призначити в «Укрза-
лізницю» свого друга, екс-першого 
заступника міністра інфраструкту-
ри Олександра Маліна. 

Проблема в тому, що при фор-
муванні коаліції ця посада відійшла 
до квоти партії «УДАР», яка брала 
участь у виборах спільно з БПП. 
Цього тижня в Адміністрації Пре-
зидента несподівано згадали про це 
і запропонували в якості кандидата 
на цю посаду нардепа Тараса Куто-
вого. Хоча сам він аж ніяк не праг-
не працювати в «Укрзалізниці» й не 
проти стати міністром аграрної по-
літики. Адже останні роки він сер-
йозно займається аграрним бізне-
сом, а в парламенті очолює комітет 
із питань АПК. 

За інформацією інсайдерів, на 
зустрічі були присутні співвласник 
групи «Приват» Ігор Коломойський, 
власник групи «Енергетичний стан-
дарт» Костянтин Григоришин, біз-
нес-партнер Дмитра Фірташа Юрій 
Бойко й інші великі підприємці. 
Президент обговорював із ними пи-
тання повернення в країну валютної 
виручки. 

«Президент нагадав великим 
підприємцям, що вони також від-
повідальні за долю країни та її еко-
номіку, та зажадав повернути в 
Україну гроші, які ті вивели під час 
стрімкого зростання курсу долара», 
— розповідає співрозмовник Insider 
із найближчого оточення Порошен-
ка. У той же час він не заперечував, 
що при перестановці в Кабміні бу-
дуть враховані інтереси олігархів, 
щоб уникнути чвар між ними. 

Чи отримають олігархи свої кво-
ти при переформатуванні уряду та 
чи візьмуть участь в освоєнні захід-
них кредитів, стане зрозуміло вже до 
кінця березня. 
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За кошти залізниці для дочки екс-міністра збудували тенісні корти 

Українців поменшало майже 
на 127 тисяч осіб 
У 2014 році чисельність населення України зменши-
лася майже на 127 тис. осіб, досягнувши позначки 
у 45,426 мільйона людей, повідомляє Державна 
служба статистики. У 2013-му ця цифра станови-
ла 45,553 млн осіб, зазначається в повідомленні 
Держстату. Варто також відзначити, що у 2013 році 
населення України зменшилося на 158,7 тис. осіб. 
При цьому дещо зросла кількість осіб віком до 
17 років — на кінець 2014 року в Україні зареєстро-
вано 8 млн дітей. 

800
на стільки мільйонів доларів 
на початок березня зменши-
лися золотовалютні резерви 
Нацбанку України — до 
5 млрд 625 млн дол. Такі 
попередні дані оприлюднив 
НБУ. 
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Будівельники Південно-Західної 
залізниці безкоштовно збудува-

ли тенісні корти для дочки міністра 
інфраструктури Володимира Козака 
поряд із так званим «мостом Кирпи» 
на правому березі Дніпра у Києві. 
Про це йдеться у сюжеті телепрогра-
ми «Наші гроші». 

Під час будівництва Дарницько-
го залізнично-автомобільного мосту 
компанія «Вентуре інвест» отрима-
ла приміщення під автомобільною 
розв’язкою (Набережно-Печерська 
дорога, 12а). Засновником цієї фір-
ми є компанія «В.О.А», власниця — 
Анастасія Жалковська, дочка Воло-
димира Козака. 

У цьому приміщенні діє комп-
лекс тенісних кортів, а компанія 
«Вентуре інвест» подала клопотання 

до Київради щодо оренди на 20 ро-
ків понад півгектара землі під цими 
кортами. 

Виконувати роботи Південно-
Західну залізницю найняла одеська 
компанія «Стройінвест-2007». Після 
виконання робіт фірма зникла, не 
провівши розрахунки. 

«Цей договір був по суті фіктив-
ним», — каже Олександр Миколюк, 
керівник управління залізниці, що 
будувало ці корти. «В 2013-му ці ро-
боти в нас закінчились як незавер-
шене будівництво, а вже в 2014 році 
було прийнято рішення всю цю суму, 
яка була витрачена на ці роботи, взя-
ти на збитки Південно-Західної за-
лізниці», — додав будівельник. Сума, 
взята залізницею на збитки, стано-
вить близько 2 млн грн.

Будівництво кортів велось у пе-
ріод, коли Козак був міністром інф-
раструктури. До того він очолював 
«Укрзалізницю», ще раніше — фір-
му «Лемтранс», яку контролювали 
структури Януковича. 

Політикум

З початку 2014 року вкладники 
забрали з банків 144 млрд грн 
З початку 2014 року по сьогодні українці вивели з 
банків 144 млрд грн. Про це під час виступу з трибуни 
Верховної Ради заявила голова Нацбанку Валерія Гон-
тарева. «Лише за минулий рік громадяни країни забра-
ли з банків 126 млрд грн, а з початку поточного року 
ця сума збільшилася на 18 млрд грн», — сказала вона. 
За словами Гонтаревої, причиною відтоку депозитів 
стали панічні настрої. Як відомо, низка депутатів на чолі 
з Ляшком не дали Гонтаревій завершити свою доповідь. 

У західних областях 12  бе-
резня хмарно, йтиме дощ. Тем-
пература вночі +2…+4 °C, вдень 
+5…+7 °C. 13 березня буде хмарно 
з проясненнями, задощить. Уночі 
+1…+3 °C, вдень +3…+5 °C. 14  бе-
резня прогнозують хмарну погоду, 
невеликий дощ. Температура вно-
чі +2…+4 °C, вдень +6…+8 °C. 

У північних регіонах 12  бе-
резня хмарна погода, йтиме дощ. 
Температура вночі +3…+5 °C, 
вдень +7…+9 °C. 13 березня хмар-
но, дощитиме. Вночі +3…+5 °C, 
вдень +4…+6 °C. 14  березня буде 
хмарно, задощить. Нічна темпера-
тура +2…+4 °C, денна становити-
ме +6…+8 °C. 

У Києві 12  березня хмарно з 
проясненнями, можливий дощ. 
Нічна температура +3…+5 °C, 
денна +7…+9 °C. 13 березня хмар-

но, місцями сильний дощ. Уночі 
+3…+5 °C, вдень +5…+7 °C. 14  бе-
резня хмарно, йтиме дощ. Тем-
пература вночі +2…+4 °C, вдень 
+6…+8 °C. 

У східних регіонах 12  берез-
ня хмарно, можливий дощ. Уно-
чі +3…+5 °C, вдень +9…+11 °C. 
13  березня хмарно, задощить. 
Нічна температура +3…+5 °C, 
денна +6…+8 °C. 14 березня змін-
на хмарність, місцями дощ. Вночі 
+2…+4 °C, вдень +7…+9 °C. 

У південних областях 12  бе-
резня мінлива хмарність, без іс-
тотних опадів. Температура вночі 
+2…+4 °C, вдень +8…+10 °C. 13 бе-
резня хмарно, невеликий дощ. 
Уночі +3…+5 °C, вдень +7…+9 °C. 
14 березня мінлива хмарність, 
без опадів. Нічна температура 
+3…+5 °C, денна +11…+13 °C. 

 ПОГОДА

В уряді Яценюка 
готуються до 
кадрових змін? 

26 лютого Президент 
зібрав екстрене засідання 
економічного блоку 
уряду на чолі з Яценюком, 
а також запросив туди 
секретаря РНБО Олексан-
дра Турчинова та спікера 
Володимира Гройсмана. 
Саме там було прийнято 
рішення про 
переформатування уряду

Відразу після отримання першого траншу кредиту МВФ Президент і Прем’єр 
можуть провести «чистку» Кабміну. «На вихід» готуються дев’ять членів уряду 


