
Відійшов у минуле 2015 рік. Для 
України він був досить важким у 
всіх відношеннях. 

ВІЙНА 

Незважаючи на позитивні очі-
кування, так і не завершилася. Дещо 
притихла під кінець року, але не 
закінчилася. Хлопці продовжують 
гинути. І це, мабуть, найстрашні-
ше, що характеризує 2015 рік. Так, 
держава посилила фінансово та ма-
теріально українську армію. Але до 
кінця  не позбулася чиновницької 
тяганини з визнання доброволь-
ців, які кинулися захищати країну 
в перші дні війни, учасниками бо-
йових дій. Частина з них не пішли 
під стяги армії, але вони воювали. 
Серед них є поранені, вбиті, хтось 
потребує психологічної допомоги… 
На превеликий жаль, свої права їм 
доводиться виборювати через суди. 
Як через суди сьогодні змушені за-
хищати своє чесне ім’я солдати ко-
лишньої  51-ї механізованої бригади 
Володимира-Волинського. 

Якщо вже говорити про дезер-
тирство, у чому їх звинувачують, то, 
напевно, на лаві підсудних за зрад-
ництво в державних масштабах, у 
першу чергу, повинен знаходитися 
екс-голова Державної прикордон-
ної служби Микола Литвин. Не він 
пропускав російських «зелених чо-
ловічків» на запакованій зброєю 
техніці на територію Луганської та 
Донецької областей? Ми не гово-
римо персонально, але це робили 
його підлеглі. А він за них відпові-
дав. Хтось може сказати, де сьогодні 
цей генерал? Чоловік ніби «випа-
рувався». А де ті генерали, які зра-
дили своїх солдатів і організували 
всім відомий Іловайський котел? 
Маса інформації в ЗМІ, розповіді 
очевидців… Здавалось, не одна су-
дова справа мала б бути відкрита. 
Не чути. Пошуміли, поговорили та 
затихли. А хто відповість за здачу 
Криму? Чому в Турчинова так ніхто 
й не спитав: чому бездіяв на той час? 
А хто відповість за постачання не-
справної зброї на фронт, неякісний 
одяг, зіпсовані продукти на військо-
вих складах, тоді як українські вій-

ськові голодували ? І вижили тільки 
через те, що вся Україна кинулась їм 
на допомогу, а безстрашні волонтери 
її туди доставляли. Ми пам’ятаємо, 
скільки законсервованої техніки в 
активній фазі війни стояло на скла-
дах і ніхто не поспішав її ремонту-
вати та відправляти на Схід. Усе це 
було. І все це залишиться в історії 
2014–2015 років.  

 
ЕКОНОМІКА

2015 рік став роком зубожіння 
населення та повним занепадом еко-
номіки. Якщо великі підприємства, 
маючи достатній «жировий запас», 
лише дещо знизили свої прибутки, 
то люди середнього та малого стат-
ку потерпіли найбільше. Їхні кишені 
спустошились майже до нуля. Низь-
ка купівельна спроможність насе-
лення призвела до закриття багатьох 
дрібних та середніх підприємств. 

Чимало підприємств — на грані за-
криття. Найбільше, звісно, потерпає 
місто. Якщо в селі є свій бурячок, 
картопелька, і з голоду не помреш, то 
для міських жителів — подорожчан-
ня продуктів у рази виглядає мало 
не катастрофою. Нереально прожи-
ти за тисячу-півтори гривень. Тому, 
коли Арсеній Яценюк говорить, що 
держслужбовці, народні депутати 
мають отримувати високі заробітки, 
щоб не брали хабарі, то автоматич-
но напрошується питання: а на дві 
тисячі прожити, як основна маса 
населення, не бажаєте? Спробуйте. 
Може «розвидниться» — і ви наре-
шті осягнете весь цей жах, в якому 
опинилась основна маса українців. 
Дуже дивно, що головний економіст 
України пан Яценюк так і не зрозу-
мів, що економіку творять не чинов-
ники, про яких він так дбає, а під-
приємці, малий, середній та великий 
бізнес. Це їхні платежі наповнюють 

бюджети, якими він так невміло роз-
поряджається. 

Прем’єр вихваляється, що кожен 
третій українець отримує субсидії. З 
точки зору функціонування держави 
— це ненормально, бо свідчить лише 
про одне — Україна стала державою 
бідняків. І цей процес все більше по-
глиблюється. Якщо говорити загалом 
про соціальну складову, то найбідні-
ше, найпринизливіше українці себе 
так ще ніколи не почували. Країна 
ніби поділилась на два світи. В одно-
му живуть ті, хто будує свою імперію 
на розкраданні бюджетних коштів, у 
другому — ті, хто ледве зводить кін-
ці з кінцями. І цих нужденних — дві 
третіх частини суспільства.

РЕФОРМИ

Уряд вихваляється, що за рік 
він провів реформи, на які Польща 
потратила десять років. Цікаво, що 

він має на увазі? Перейменування 
міліції в поліцію? Це реформи? Так, 
перейменували, переодягнули, по-
садили на закордонні автомобілі па-
трульну службу, призначили високі 
зарплати… А далі? Де славнозвісна 
судова реформа? Де реформа про-
куратури? Це ж треба було так до-
реформуватися, щоб за новим зако-
нодавством на посаду в прокуратуру 
призначали людей, вдумайтесь, тіль-
ки з числа тих, хто нині там працює. 
Тобто все як було, жодних змін. Хоча 
— ні. Зарплати обіцяють високі. Але 
це не реформа.

Або ж беремо ту саму державну 
службу. Нічого нового. Крім того, 
що за конкурсом призначатимуть 
людей. А ми знаємо, як в Україні 
проходять конкурси і як втрапити 
на «жирну» посаду. І знову обіцяють 
зарплату. Але найцікавіше в цій си-
туації, що чиновники, де й процвітає 
корупція, й далі не будуть звітувати 
про свої доходи. Виявляється, таєм-
но від людського ока, порушуючи 
будь-які правові норми, в закон про 
Держбюджет самовільно внесли по-
правку, що електронні декларації 
будуть запроваджені тільки з 1 січня 
2017 року. Тобто вища чиновницька 
братія і надалі збирається прихо-
вувати від населення доходи та ви-
трати. Що зробиш... Не вміють люди 
жити на зарплату. 

Тому, коли Яценюк говорить про 
реформи, а ще порівнює Україну з 
Польщею, це свідчить лише про те, 
що, по-перше, він бездарний еконо-
міст і йому дійсно пора у відстав-
ку. По-друге, якщо говорити про 
Польщу, то вона ще в 1989 році під 
прем’єрством Лєшека Бальцерови-
ча провела демонополізацію еконо-
міки. Багато хто пам’ятає «шокову 
терапію».Так, вона дала свої резуль-
тати. Країна успішно перейшла від 
планової економіки до ринкової. 
Якби ми скористалися досвідом су-
сідів, то теж мали б певні зрушен-
ня. І не думали, як виїхати до чужої 
країни та віддати себе в рабство, аби 
не померти з голоду на своїй рідній 
землі. А так — шок, бідність, депре-
сія і повний занепад усіх галузей ви-
робництва.

Галина ФЕДОРЕНКО
головний редактор
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Нацбанк допускає 
можливість, що долар 
коштуватиме 24,1 грн    
«Гнучке курсоутворення — це наш збалансова-
ний платіжний баланс. Зараз це близько нуля, 
або дуже маленький мінус... Це фундаментальне 
значення того, яким буде наш обмінний курс», — 
сказала Гонтарева. Вона також додала, що існують 
ризики щодо курсу гривні на 2016 рік, зокрема, 
ситуація на міжнародних ринках енергоносіїв, 
ціни на які продовжують падати.

Білорусь не виходитиме 
із зони вільної торгівлі з 
Україною
Про це в Twitter повідомила заступник міністра 
економічного розвитку і торгівлі, торговий пред-
ставник Наталія Микольська. Нагадаємо, 16 грудня 
2015 року Президент Росії Володимир Путін під-
писав указ про припинення дії договору про зону 
вільної торгівлі щодо України з 1 січня 2016 року. 

1 
на стільки гривень в Україні на АЗС має 
знизитися ціна на бензин, вважає Міністр 
енергетики та вугільної промисловості 
Володимир Демчишин, припустивши по-
дальше зниження цін.

3

У Ковельському 
районі дочка 
завдала ножові 
поранення 
батькові

Реформи нам тільки сняться
Події

За фактом завдання тілесних 
ушкоджень поліцейські відкрили 

кримінальне провадження. Потер-
пілий госпіталізований у лікарню. 
Знаряддя злочину вилучили.

Повідомлення про подію надій-
шло до чергової частини Ковель-
ського відділу поліції від лікаря.

Як з’ясувалося, суперечка між 
батьком та дочкою виникла після 
застілля, під час якого потерпілий 
словесно ображав дівчину. Не дов-
го думаючи, 26-річна дочка пустила 
в хід «конкретний аргумент» — ку-
хонний ніж.

Внаслідок цього 57-річного жи-
теля Ковельського району з ножо-
вим пораненням живота доставили 
в реанімаційне відділення лікарні.

Відомості внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
частиною 1 ст. 121 (Умисне тяжке 
тілесне ушкодження) Кримінально-
го кодексу України. Триває слідство. 
Санкція статті передбачає покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на 
строк до восьми років.

Національне антикорупційне бюро 
розслідує відмивання коштів на залізниці

Печерський районний суд Ки-
єва заарештував пенсії на 

поточних рахунках у Державно-
му Ощадному банку колишнього 
Президента Віктора Януковича і 
колишнього Прем’єр-міністра 
Миколи Азарова. Про це йдеть-
ся в ухвалах суду від 21 грудня 
2015 року.

Генеральна прокуратура про-
водить досудове розслідування 
щодо колишніх керівників дер-
жави. Розслідуванням встанов-
лено, що з жовтня 2010 до липня 
2013 Янукович і Азаров у змові з 
головою Держспецзв’язку, міні-
стром фінансів, членом наглядо-
вої ради «Укртелекому», дирек-
тором ТОВ «ЕСУ» організували 
за рахунок коштів держбюджету 
будівництво телекомунікаційної 
мережі спецпризначення, яке 
було покладено на ТОВ «ЕСУ», 
в результаті чого здійснено роз-
крадання держкоштів на суму 
220 млн гривень.

Слідчий вказує, що Януко-
вич перебуває на обліку в управ-
лінні Пенсійного фонду України 
в Печерському районі міста Киє-
ва з 10 липня 2010 р. як одержу-
вач пенсії, призначеної за норма-
ми закону України «Про статус 
народного депутата України». 

Розмір призначеної пенсії стано-
вить 16 947 гривень. Азаров же з 
6 лютого 2008 року отримує пен-
сію в розмірі 17 253 гривень. Суд 
вирішив заарештувати пенсії на 
поточних рахунках в Ощадбанку 
обох фігурантів справи, заборо-
нивши видаткові операції.

Генпрокуратура раніше 
стверджувала, що пенсії Яну-
ковичу та його прихильникам 
нараховувалися, а в Пенсійно-
му фонді заявляли, що не здій-
снюють виплати та нарахуван-
ня пенсій Віктору Януковичу та 
Миколі Азарову.

Суд надав детективам Національ-
ного антикорупційного бюро 

доступ до даних про рух коштів по 
банківських рахунках постачальни-
ків деревини для філії «Центр управ-
ління промисловістю» ПАТ «Укра-
їнська залізниця». Про це свідчить 
низка ухвал Солом’янського суду м. 
Києва від 23 грудня. У детективів є 
відомості, що з 1 січня 2014 року і 
до сьогодні «Центр управління про-
мисловістю» «Укрзалізниці» (раніше 
ДП «Управління промислових під-
приємств Державної адміністрації 
залізничного транспорту України») 
уклав договори на постачання шпал 
та брусу на суму понад 350 млн грн. 
Закупівельні ціни були вищими 
від ринкових у середньому на 30%. 
Держпідприємство зазнало збитків 
у вигляді надмірно сплачених коштів 
на суму 50 млн грн. Аналіз податко-
вої звітності свідчить, що отримані 
від держпідприємства кошти пере-
можці закупівель спрямували на ра-
хунки фірм з ознаками фіктивності. 
Ці кошти далі, ймовірно, конверту-
валися в готівку для повернення та 
передачі частини суми службовим 
особам держпідприємства «Укрза-
лізниця» як неправомірної вигоди. 
Детективи НАБУ отримали доступ 
до документів ТОВ «Деревооброб-
ний завод Рогатин», підприємства 

«Соломія» Української спілки інва-
лідів, ПП «Сельхозмашпроект», ТОВ 
«НВФ Колія», ТОВ «Гранд Трейдінг», 
ПП «Опал», ТОВ «Торг-Інвест», ТОВ 
«Техносфера Пик», ТОВ «МДК Ін-
вест», ДП «Константа-Агро», ТОВ 
«Судововишнянський цегельний 
завод», ДП «Тернопільекспортлі-
спром – І». 

Раніше розслідуванням цих за-
купівель займалася Генпрокуратура, 
яка аналогічно визначила суму збит-
ків у розмірі 50 млн грн. Слідчі ГПУ 
назвали організатором злочину не-
давнього керівника держпідприєм-
ства «Управління промислових під-
приємств Укрзалізниці», який діяв 
у змові з працівниками підконтр-
ольних йому комерційних структур 
— ТОВ «Західспецбудмеханізація», 
ТОВ «Судовишнянський цегельний 
завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ 
«Компанія «Омега-Консалтинг», 
ТОВ «Західтрансбуд» та Дочірнє 
підприємство «Константа-Агро». 
Учасницею оборудки слідчі назвали 
також дружину екс-керівника держ-
підприємства. Співзасновницею 
деяких із вищеназваних компаній 
була Оксана Зюбрик-Жмурко, свого 
часу прописана в одній квартирі з 
Ярославом Жмурком, який у трав-
ні–серпні 2015 року очолював ДП 
«УПП УЗ». 

Суд заарештував пенсії на рахунках 
Януковича й Азарова в «Ощадбанку»

Так бідно та принижено українці себе ще не почували


