Засновники Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ). Заснований у 2003 році. Видається двічі на тиждень.
Головний редактор О. Онищенко, академік НАН України. Редакційна колегія В. Горовий (заступник
головного редактора, науковий керівник проекту), Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна.
Бюлетень підготували: С. Горова, О. Пестрецова, Ю. Якименко. Адреса редакції: НБУВ, пр-т 40-річчя
Жовтня, 3, Київ, 03039, Україна. Тел. (044) 524-25-48, (044) 525-61-03. E-mail: siaz@pochta.ru,
www.nbuv.gov.ua/siaz.htm1. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.

Передрук матеріалів дозволяється лише
після погодження з СІАЗ: siaz@pochta.ru

РЕЗОНАНС
/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу
оперативної інформації електронних видань/

№ 48
(7 липня 2011 р.)
ЗМІСТ:
У ЦЕНТРІ УВАГИ ....................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС........................................................... 3
АКТУАЛЬНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ..................................... 11
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА.......................................................... 14
ВИКОНАВЧА ВЛАДА .............................................................. 23
ПОЛІТИКА ................................................................................. 33
ЕКОНОМІКА.............................................................................. 34

КИЇВ 2011

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Сьогодні, 7 липня, планується розгляд в другому читанні
законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи».
У порядку денному парламенту передбачається, що законопроект
розглядатиметься на вечірньому пленарному засіданні, з 16:00.
Лідер фракції Партії регіонів О. Єфремов висловив сподівання, що
законопроект буде ухвалений Верховною Радою в цілому. «Я сподіваюся, що
нам удасться пройти цей шлях і, зрештою, прийняти документ, який,
безумовно, не простий, який, безумовно, не викличе схвалення у всьому
суспільстві», – сказав він.
«Щодо деяких принципових питань будуть зміни. Але що стосується
пенсійного віку – тут рішення прийнято і відпрацьовано, з відстроченням на
п’ять років, усе-таки піднімається пенсійний вік до 60 років жінок, і до
62 – чоловіків, які працюють в органах державної влади. Буде ще внесена
поправка – ми повернули назад щодо цілих категорій людей, в яких
пенсійний вік не обмежується, – це люди або хворі, або через своє
народження носять певний відбиток, або люди, які працювали в державній
службі, у системі освіти. Ми сподіваємося, що це значні будуть поправки до
другого читання», – наголосив О. Єфремов.
Депутат також вважає, що оскільки законопроект про пенсійну
реформу вже тривалий час знаходиться на обговоренні, більшість поправок
до нього – політичні.
«Я думаю, що дві третіх складають ті поправки, які повторюються, і
вони можуть бути систематизовані в єдиний блок. І ось тут буде зрозуміло:
якщо ті депутати, які подавали ті поправки, погодяться з тим, що ми
голосуємо раз за саму тему поправки і не повертаємося 10 разів щодо одного
і того ж питання – тоді це означає, що люди професійно ставляться до цього
документа. А якщо депутат захоче виступити лише стосовно того, що він вніс
цю поправку і затягнути цей процес – це буде політична складова. Я думаю,
що буде і те, і інше», – заявив в ефірі 5 каналу О. Єфремов.
У свою чергу народний депутат від БЮТ-Батьківщина Ю. Прокопчук
повідомив про те, що він вніс 43 поправки до документа і буде наполягати на
кожній з них. Його колега по фракції, народний депутат А. Павловський
вважає, що розгляд законопроекту затягнеться до 4 ранку.
Водночас народний депутат народний депутат від Партії регіонів
О. Стоян заявив, що Пенсійну реформу проголосують до півночі, оскільки
розглядатися будуть лише поправки, враховані профільним комітетом
Верховної Ради.
Тим часом, як повідомляють ЗМІ, біля будівлі Верховної Ради
зібралися близько 4 тис. прибічників і противників пенсійної реформи.
Прибічники реформи тримають прапори із символікою партії «Сильна
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Україна», національні прапори та плакати з гаслами «Ні блатним пенсіям!»,
«Популізму – ні, пенсійній реформі – так!», «Справедливі пенсії для всіх!».
Головне гасло мітингу – «Пенсійній реформі альтернативи немає».
Відкриваючи мітинг, віце-прем’єр і лідер партії «Сильна Україна»
С. Тігіпко заявив, що пенсійна реформа – це головний виклик для країни і
акцентував увагу на тому, що вона націлена на відновлення соціальної
справедливості. «20 років ми консервуємо бідність і несправедливість щодо
наших людей похилого віку. 20 років ми дозволяємо колишнім чиновникам
отримувати пенсії, що в десятки разів перевищують середні пенсії по країні.
Так далі не може тривати. Пенсійна реформа усуне цю несправедливість», –
зокрема заявив С. Тігіпко.
Водночас поряд з будівлею Верховної Ради, навпроти Маріїнського
палацу, зібралися близько 2 тис. противників пенсійної реформи. Вони
прийшли на мітинг із символікою різних профспілок (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2011. – 7.07; FOR-Ua.coM (www.for-ua.com). – 2011.
– 7.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мол. наук. співроб.

Ход и перспективы переговоров между Украиной и Россией
по вопросу цены на газ в оценках прессы
Стремление украинского правительства к пересмотру существующих
условий поставок в страну российского природного газа пока не принесло
практических результатов, хотя российская сторона декларирует
заинтересованность во взаимовыгодном решении газового вопроса, заявив о
готовности проанализировать формулу цены на газ, которая закреплена в
контрактах НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром», и даже пошла на
определенные уступки, дав принципиальное согласие на изменение в
некоторых аспектах формулы цены на газ для Украины.
Попытки преодоления существующих между Украиной и Россией
разногласий по вопросу цены на газ предпринимались в ходе встречи главы
«Газпрома» с украинским министром топлива и энергетики в конце мая в
Киеве, а также в ходе заседания Комитета по экономическому
сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии в
начале июня в Москве. Эти мероприятия помимо собственно экономических
факторов формирования цены на газ для Украины в очередной раз
обозначили также ряд политических проблем, от решения которых в
конечном итоге и будет зависеть, каким именно образом стороны достигнут
консенсуса в газовом вопросе и достигнут ли вообще. На сегодняшний день
компромиссное решение пока еще не найдено. При этом, как отмечают
обозреватели, подробности ведущихся переговоров особо не афишируются, а
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их окончательный итог, вероятно, станет результатом договоренностей на
самом высоком государственном уровне.
Украинский Премьер-министр Н. Азаров, полагая, что справедливая
цена на российский газ для Украины должна составлять около 200 долл. за
тысячу кубометров, постоянно указывает на невыгодность газовых
контрактов, заключенных его предшественницей Ю. Тимошенко. По словам
Н. Азарова, «Тимошенко подписала вот эту кабальную для нас формулу,
предусматривающую рост цены на газ, одновременно сохранила
действующие на тот момент транзитные ставки». Таким образом, считает
Премьер, Украина несет убытки, не получая компенсации, связанной с
прокачкой через Украину возросшего в цене газа. «Раз у нас возросла цена на
газ, давайте компенсируйте нам ставки транзита», – заявляет Н. Азаров.
Некорректным по отношению к Украине называет подписанное в 2009 г.
«газовое» соглашение и Президент В. Янукович, после прихода к власти
которого был инициирован пересмотр цены на газ для Украины. По словам
В. Януковича, рост цены на газ в соответствии с контрактом 2009 г. между
Украиной и Россией несёт угрозу украинской экономике. «Очень серьёзно
стоит вопрос цены на газ. Мы находимся в чрезвычайно сложном положении,
потому что формула, которая задействована в цене на газ в контракте 2009 г.,
никак не соответствует ни экономическим, ни каким-либо другим расчётам.
Однако она сегодня действует», – говорит Президент.
Напомним, в апреле 2010 г. в рамках рабочего визита в Украину
президента РФ Д. Медведева в Харькове были подписаны дополнения к
газовому контракту, увеличивающие объемы закупок газа НАК «Нефтегаз
Украины», а также предусматривающие скидку в цене на величину снижения
российским правительством пошлины для поставок газа в Украину. Пошлина
была обнулена, вследствие чего снижение составило 30 % от контрактной
цены газа.
Во ІІ квартале текущего года цена природного газа, поставляемого в
Украину, увеличилась до 295,6 долл. за тысячу кубометров.
По расчетам специалистов, из-за подорожания нефти в связи с
событиями на Ближнем Востоке российский газ для Украины в ІІІ квартале
будет стоить 350 долл. за тысячу кубометров, а в ІV квартале цена может
составить уже 400 долл., а по прогнозам главы «Газпрома» – даже 500.
«События на Ближнем Востоке серьезно ухудшили торговый баланс
Украины, ведь по итогам І квартала превышение импорта над экспортом
составило более 1,55 млрд долл., хотя год назад было наоборот – продали
больше на 180,6 млн долл., в основном из-за дорогого газа», – говорит
экономист В. Лисицкий.
Проблема формирования цены на газ для Украины была рассмотрена
24 мая в ходе встречи главы правления «Газпрома» А. Миллера с
Президентом В. Януковичем и министром Украины по вопросам топлива и
энергетики Ю. Бойко, который высказал мнение, что Украина и Россия до
сентября смогут найти компромисс по пересмотру контракта на поставку газа
в Украину, договорившись о снижении его цены. Кроме изменения формулы
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цены на газ, на встрече также обсуждались вопросы гарантированного
объема прокачки энергоносителей через Украину, а также снижения
обязательного объема закупки газа. Кроме того, по словам А. Миллера, в
ходе встречи стороны рассмотрели «возможные новые формы кооперации,
которые могут вывести российско-украинское сотрудничество на новый
уровень».
Президент В. Янукович накануне визита главы «Газпрома» заявлял, что
Украина намерена добиваться снижения цены на газ до 240 долл. за тысячу
кубометров. По его мнению, цена на газ для Украины, по сравнению со
странами Европы, должна быть значительно ниже – учитывая, в частности,
меньшее расстояние между Украиной и Россией и подписанные в прошлом
году харьковские соглашения. «Конечно, вызывает вопросы и базовая цена, и
сама формула. Та формула, которая применяется в Европе, для Украины
абсолютно не подходит», – считает В. Янукович.
В итоге стороны договорились о том, чтобы в формуле как базовая цена
использовалась цена угля, а не газойля, но окончательное решение по цене
газа принято не было.
По мнению директора Института энергетических исследований
Д. Марунича, нынешняя рыночная цена на газ для Украины более чем
адекватна. »Цена на газ в 200 долл., о которой сегодня говорят в
правительстве, – нереальна», – считает эксперт.
По его словам, Украина сегодня получает газ по 290 долл. с учетом
скидки. «Это рыночная цена, которая более чем адекватна. Что же касается
снижения цены до 200 долл., то, если мы не предложим уступок, о которых
даже не хочется говорить, уменьшения не будет», – сказал он. При этом
уступки, на которые согласится российская сторона, могут стать «слишком
большой ценой, которую мы можем заплатить», говорит Д. Марунич,
подчеркивая, что «российскую сторону нынешняя формула вполне
устраивает. Им даже нет смысла вести переговоры. То, что сегодня
происходит, – их добрая воля». По его мнению, повторение газовых
конфликтов не нужно ни России, ни Украине, ни Европе. «Газпром» из-за
этого может нести имиджевые и финансовые потери, поэтому повторения
газового скандала с Украиной не хочет. Однако и затягивать переговоры не
будет. Будет, разве что, торговаться с выгодой для себя», – заявляет эксперт.
Независимый эксперт В. Землянский считает, что Украина в переговорах
с Россией получит цену на газ в районе 230–250 долл. за тысячу кубометров,
при этом, чтобы получить нужную цену, Украине не обязательно идти на
уступки. «Наш главный аргумент – если не будет пересмотра цены, мы
можем обратиться в Стокгольмский арбитраж. Ведь в контракте заложено
условие, что формула может быть пересмотрена, если условия рынка
изменились, а это произошло», – заявляет эксперт.
СМИ, комментируя итоги переговоров глав «Газпрома» и «Нефтегаза»,
ссылались на мнение высокопоставленного источника в Минэнерго, который
заявил, что тот факт, что на газовые переговоры с Украиной прибыл не
премьер или президент России, а глава «Газпрома», говорит о том, что
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Россия не намерена пересматривать существующие контракты. «Подобные
вопросы решаются на уровне президентов или премьер-министров. Тот факт,
что на переговоры прислали главу «Газпрома», говорит, что Россия тянет
время. Осенью и зимой договариваться о газе будет сложнее, чем веснойлетом», – сообщил источник.
По мнению члена Комитета Верховной рады по ТЭК А. Гудымы,
украинские власти вынуждены вести переговоры с Россией, чтобы
подготовить почву для выхода на рынок нового посредника. С этим мнением
соглашается и начальник аналитического отдела ИК Брокеркредитсервис
М. Шеин. «Я думаю, ситуацию просто доведут до критической точки, а
потом предложат «компромисс» – вывести на рынок нового посредника типа
«РосУкрЭнерго», который будет поставлять среднеазиатский газ», – заявляет
эксперт.
Спустя несколько дней после визита А. Миллера в Украину президент
России Д. Медведев в ходе встречи с ним сказал, что соглашения РФ и
Украины в газовой сфере нужно выполнять, а призывы к их пересмотру
должны базироваться на имеющихся договоренностях.
Ранее российский президент указывал на необходимость «подумать о
том, чтобы в будущем можно было бы использовать какие-то продвинутые
формы кооперации, включая и кооперацию в газовой сфере» Об этом же, как
отмечено выше, говорил на встрече с Ю. Бойко А. Миллер.
По мнению обозревателей, упомянутые В. Медведевым «продвинутые
формы кооперации в газовой сфере» могут означать кооперацию в вопросе
управления газотранспортной системой. Источник в Минэнерго, мнение
которого приводят украинские СМИ, подтверждает, что одна из возможных
уступок в переговорах – создание совместного предприятия по управлению
украинской газотранспортной системой. «В Москве не против пересмотра
договоров, но ожидают, что Украина пойдет на уступки, – заявил он. – Речь
может идти о вступлении Украины в Таможенный союз или создании
СП «Нефтегаза» и «Газпрома» в том или ином виде».
По его словам, в министерстве признают, что альтернативный способ
пересмотра соглашений – спор в Стокгольмском арбитраже – вряд ли
закончится успехом. При этом тяжба может осложнить отношения с
«Газпромом», что отразится на позициях Украины как транзитера
российского газа.
По мнению генерального директора российского Фонда национальной
энергетической безопасности К. Симонова, участие в управлении
газотранспортной системой Украины очень важно для России, и без этого
никаких уступок по цене на газ для Украины в ближайшее время не будет.
«Надеюсь, что Украине не удастся снизить цену на газ. Это возможно в том
случае, если будет выполнено требование РФ по допуску России к контролю
за украинской ГТС. Эта идея была широко озвучена. В случае слияния
"Газпрома" и "Нафтогаза" Украина будет получать газ по российским
ценам», – заявил эксперт. «Я надеюсь, что "Газпром" и Путин лично будут
придерживаться этой позиции, и не будет никаких уступок в вопросе
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снижения цены на газ. Грубо говоря, хотите дешевого газа – пускайте Россию
к управлению трубой. Эта идея должна быть основой для российской газовой
политики в отношении Украины», – считает К. Симонов. Эксперт допускает
также варианты с созданием трехстороннего газового консорциума, где
Россия, Украина и ЕС получат по трети ГТС: «Идея создания консорциума
начиналась реализовываться во времена правления Леонида Кучмы. Однако
тогда Украина крайне вольно интерпретировала идею создания консорциума,
предположив, что его создание предполагает продажу газа украинской
стороне на границе. Эта идея была похоронена, но вернуться к ней
возможно».
Украинская сторона возлагала большие надежды на нахождение
взаимовыгодного решения по газовым контрактам 7 июня в Москве в ходе
заседания Комитета по экономическому сотрудничеству украинскороссийской межгосударственной комиссии. Незадолго до этого события
Премьер-министр Украины Н. Азаров сообщил, что отправил своему
российскому коллеге В. Путину письмо, в котором подробно изложил
соображения украинской стороны по вопросу формирования цены на газ и
предложил обсудить алгоритм пересмотра действующей формулы.
Характерно, что накануне заседания председатель правления
ОАО «Газпром» А. Миллер сообщил, что в ІV квартале 2011 г. цена на газ
для Украины может составить порядка 500 долл. за тысячу кубометров.
«Если поставить в формулу цены показатели порядка расчета цена на
нефтепродукты, в том числе, по форвардным сделкам, то можно говорить в
высшей степени уверенности, что цена на газ по долгосрочным контрактам в
ІV квартале 2011 г. может выйти 500 долл. за тысячу кубометров. Это
вызывает беспокойство потребителей Украины», – сказал он. А. Миллер
заявил, что «Газпром» не планирует менять формулу цены на газ для
Украины и не будет привязываться к другим энергоносителям. «Изобретать
какую-либо для кого-либо новую формулу или привязывать её к каким-либо
другим энергоносителям мы не будем», – сказал он, подчеркнув, что
заложенная в контракте с Украиной формула цены «является абсолютно
рыночной».
Как сообщили СМИ, в ходе заседания Комитета по экономическому
сотрудничеству министр энергетики и угольной промышленности Украины
Ю. Бойко предложил главе «Газпрома» А. Миллеру либо пересмотреть
соглашение и снизить цену газа, либо начать транспортировать
среднеазиатский газ через территорию России в Украину, в противном
случае Украина поднимет стоимость транзита топлива по своей территории.
Но ни один из предложенных вариантов Россию не устроил.
Позиция РФ по газовому вопросу, озвученная накануне заседания
комитета А. Миллером, была подтверждена и премьер-министром России
В. Путиным, который в ответ на заявления главы украинского Кабмина
Н. Азарова о том, что действующее соглашение не отвечает реалиям
сегодняшнего дня и является обременительным для экономики Украины,
сказал, что платить все-таки придется.
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Ценообразование на поставки российского газа в Украину происходит
по универсальной формуле, как и другим потребителям, менять ее Россия не
планирует, заявляет премьер-министр РФ. «Формула цены на природный газ
для Украины точно такая же, как для всех наших остальных партнеров в
Европе», – подчеркивает В. Путин. «Продавец хочет всегда продать
подороже, покупатель всегда хочет купить подешевле – это вечный процесс,
но, в конце концов, в ходе диалога принимается какое-то взаимоприемлемое
решение.
В современном цивилизованном мире
венцом этих
договоренностей является контракт. У нас контракт есть, он действует,
подписан», – говорит глава российского правительства.
При этом В. Путин заявил, что в случае повышения тарифа на транзит
газа через Украину возрастет и его цена. «Цена и транзит друг от друга
зависят. Если будет подниматься в одностороннем порядке транзит,
одновременно будет подниматься и цена», – заявил он. В целом же Россия
заинтересована в отказе от транзита газа, говорит В. Путин. «Мы
заинтересованы в уходе от транзитных стран вообще», – сказал он, напомнив,
что Россия реализует проект «Северный поток» и будет работать над
реализацией проекта «Южный поток».
Впрочем, по мнению многих экспертов, РФ в обозримом будущем не
сможет отказаться от транзита газа через территорию Украины.
«Потребление газа в Европейском Союзе возрастает и, я думаю, все
газопроводы будут загружены даже в случае, если Россия сможет найти
средства для строительства Южного потока. И поэтому я не вижу в этом
никакой проблемы для Украины», – говорит эксперт центра перспективных
исследований И. Газизуллин.
Так или иначе В. Путин дал понять, что изменения условий газового
транзита – больше не аргумент для Украины в ее спорах с Россией. Фактор,
который действительно смог бы повлиять на позицию РФ в газовом вопросе,
– это вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и
Казахстаном в противовес ее евроинтеграционным стремлениям. По мнению
В. Путина, вступление Украины в Таможенный союз и ЕЭП полностью
зависит от Украины и отвечает ее экономическим интересам. «В случае
присоединения Украины к ЕЭП экономическая выгода только в первый год,
сразу, составит 10 млрд долл.», – заявил российский премьер. Он напомнил
также, что Россия, Казахстан и Беларусь договорились про выход со
временем на единые цены на энергоносители в рамках Таможенного союза, в
то время как Украина получает газ по цене, рассчитанной по стандартной
формуле, как и другие европейские страны. Впрочем, пока украинское
руководство по-прежнему склоняется к сотрудничеству с ТС по схеме «3+1»
– этим вопросом в настоящее время занимается специальная рабочая группа,
созданная на базе украинского МИДа.
Итогом заседания комитета стало решение продолжить переговоры и
создание специальной рабочей группы, которая будет работать в области
энергетики и прорабатывать вопрос формирования цены на газ для Украины.
По словам российского премьера, «есть различные варианты, которые
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позволили нам на эту тему разговаривать, вести диалог и в конечном итоге
находить приемлемое решение». Эта работа должна вестись на
профессиональном уровне, корпоративным путем, считает В. Путин.
Переговоры о снижении цены на газ будут длительными и сложными,
считает экономист И. Газизуллин. По его мнению, Россия может согласиться
на снижение цены при условии создания совместного предприятия по
управлению газотранспортной системой Украины. При этом такое
предприятие будет создано без участия европейских партнеров. «Я думаю,
что Украина хочет не просто пересмотреть формулу и снизить стоимость
газа… а все-таки получить больший дисконт. А это возможно только при
условии смены контроля над газотранспортной системой», – считает эксперт.
Кроме того, он подчеркивает, что Россия очень заинтересована во
вступлении Украины в Таможенный союз.
По мнению директора Социологической службы «Украинский
барометр»
, политолога В. Небоженко, В. Путин пытается сделать
невозможное, загоняя Украину в Таможенный союз, который существует
лишь на бумаге. «Нет никакого союза – всем правит Россия. Но без Украины
этот союз – это просто политическая пустышка», – говорит эксперт. Кроме
того, он подчеркивает, что состоявшееся мероприятие – очередной провал
газовых переговоров и приговор Премьер-министру Украины Н. Азарову.
«Азаров явно не в состоянии вести переговоры с Путиным. Он, с одной
стороны, хочет сохранить добрые отношения с Путиным… а с другой –
доказать хоть как-нибудь свою профпригодность, выбив приемлемые газовые
условия», – заявляет В. Небоженко. «Все понимают, что Азаров не может
справиться с Путиным, что нужно искать другого человека. Этот новый
человек должен заявить, что у него нет комплексов Азарова, что ему не
нужна звезда Героя России, что нужно договариваться на равных», – говорит
эксперт, подчеркивая, что Украина в состоянии добиться от России
справедливых экономических взаимоотношений. По мнению эксперта,
«Европа сегодня на нашей стороне. У нас достаточно козырей для того,
чтобы получить от России то, что нам нужно. Но нужен решительный
человек, который не будет заглядывать в рот Путину».
«Мы наблюдаем постоянный перекос: на экономические аргументы с
украинской стороны мы слышим политические предложения. Мы предлагаем
заменить углем привязку базовой цены к нефти, так как идет рост цен на
нефть, а в ответ мы слышим политические заявления – вступайте в
Таможенный союз, или давайте объединим "Газпром" с "Нефтегазом". Эти
предложения носят политический, а не экономический характер», – заявил,
комментируя
результаты
переговоров
по
пересмотру
газовых
договоренностей, эксперт по вопросам энергетики В. Землянский. При этом
он высказал мнение, что окончательное решение по цене на российский газ
для Украины будет приниматься на уровне президентов двух стран. «Есть
понимание, что если стороны найдут консенсус, то только на техническом
уровне, окончательное решение будет за президентами двух стран», –
прогнозирует эксперт.
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Очередная встреча председателя правления российского «Газпрома»
А. Миллера
и
украинского
министра
энергетики
и
угольной
промышленности Ю. Бойко 6 июля также закончилась безрезультатно.
Российская сторона продолжает настаивать, что вопрос корректировки цены
на газ для Украины может быть рассмотрен при слиянии «Газпрома» и
«Нефтегаза». Но Президент В. Янукович неоднократно исключал
возможность слияния «Нефтегаза» и «Газпрома». В свою очередь
заместитель председателя фракции Партии регионов А. Кинах заявил радио
«Свобода», что до украинско-российских газовых переговоров нужно
включить третью сторону – Европейский Союз.
Большинство специалистов сходятся во мнении, что фундаментальное
решение газовых проблем между Украиной и Россией лежит в плоскости
диверсификации поставок энергоносителей в Украину и избавлении страны
от энергетической зависимости от российского газа. Этот процесс сможет
значительно ослабить политическую аргументацию российской стороны в
газовых вопросах. Пока же Украина полностью зависит от поставок
российского газа, ее позиция в переговорах остается достаточно шаткой.
«Украина зависит на 100 % от поставок российских энергоносителей, и
иногда сталкиваемся с тем, что цены, которые устанавливают нам на
энергоносители, не являются оптимальными, на мой взгляд, для нас. Поэтому
сейчас мы прилагаем максимум усилий для организации поставок
энергоносителей из других стран», – заявил недавно глава украинского
правительства.
Н. Азаров также сообщает, что Украина продолжит переговоры
относительно диверсификации поставок энергоносителей, в частности
природного газа, с целью обеспечения энергетической безопасности.
По словам Премьера, в нынешнем году будет начато строительство
терминала для сжиженного газа, который сможет принимать около
10 млрд куб. м сжиженного газа. Также Украина ведет переговоры с
Азербайджаном и странами Центральной Азии о поставках энергоносителей.
Сегодня большинство обозревателей склонны считать, что без
преодоления энергетической зависимости от России принципиальных
прорывов в диалоге по цене на газ без значительных уступок со стороны
Украины как в политической, так и экономической плоскости пока ожидать
не приходится.
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АКТУАЛЬНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
С. Горовая, соб. кор. СІАЗ

Урожай-2011 на фоне ливневых дождей
Непогода в Украине может привести к подорожанию хлеба и «борщевого набора», пишет газета «Сегодня». Данная тема достаточно широко комментируется в материалах СМИ.
В Минагрополитики недавно отмечали, что больше всего страдают
посевы пшеницы, ячменя, гороха и рапса. «Мы опаздываем со сбором урожая
– на 12 июля намолотили 5200 т зерна, а в прошлом году на эту же дату было
8786 т. Из-за дождей будет меньше хорошего качественного зерна, потому
что осадки вымывают клейковину. Закупочные цены на пшеницу и ячмень
уже выросли в среднем до 5 %, и рост будет продолжаться. Соответственно,
цены на хлеб могут вырасти до 10 %», – рассказал начальник департамента
рынков растениеводства Минагрополитики А. Демидов.
Ранее СМИ сообщали: министр аграрной политики и продовольствия
Украины Н. Присяжнюк сообщил, что погодные условия этого лета создали
определенные сложности для уборочной кампании, но жатва проходит по
плану, без сбоев, а прогноз урожая пока остается оптимистичным. Вместе с
тем, Минагрополитики обеспокоено информацией от украинских аграриев
относительно низких цен на зерновые, которые сегодня пытаются диктовать
зернотрейдеры. «Я лично призываю фермеров не спешить с продажей урожая
по имеющимся ценам и придержать его», – сказал Н. Присяжнюк.
Начальник Украинского гидрометеорологического центра Н. Кульбида
также считает, что осадки на территории Украины не должны сильно
повлиять на урожай этого года, хотя, конечно, дозревание некоторых культур
пройдёт немного медленнее, чем положено.
Он рассказал, что такая погода существенно повлияла на условия
формирования урожая и роста большинства сельскохозяйственных культур.
Однако, если расценивать ситуацию с другой точки зрения, то можно
заявить, что она привела к ухудшению условий сбора и дозревания урожая,
но более поздние культуры после такой серьёзной засухи, которую мы
пережили, получили хорошее пополнение запасов влаги для грунта. Это, в
свою очередь, отличный фактор для дозревания технических и поздних
культур. С негативной стороны такие погодные условия повлияли на урожай
плодовых и томатов, потому что мы наблюдаем понижение температурного
режима. Также он подчеркнул, что за последние 10 дней по всей Украине
выпала месячная норма осадков. А вот август, скорее всего, начнётся с того,
что температура на ртутных столбиках резко поднимется вверх, и количество
осадков значительно уменьшится.
В отношении июльской погоды начальник Гидрометцентра отметил,
что, по оценкам специалистов, дождливый период сохранится до 6 июля
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включительно, однако он будет не настолько интенсивным, как ранее. «Чрезвычайных ситуаций ожидать не стоит», – утверждает Н. Кульбида.
По его словам, после 6-го числа погода начнет стабилизироваться, и на
смену дождям придет сухая погода, при этом температура в большинстве
регионов возрастет до 25–30 С°, а в период с 11 по 16 июля – и до 30–35 С°.
Наиболее жарко будет в южных, центральных и восточных регионах страны.
С 18 по 20 июля ожидается краткосрочное понижение температуры. В
сентябре Гидрометцентр обещает достаточно комфортные погодные условия
с нормальными и немного превышающими норму температурами, а также
небольшим количеством осадков. При этом начальник отдела
агрометеорологии Гидрометцентра Т. Адаменко прогнозирует, что «на
территории Кировоградской, Черкасской, отдельных районов Киевской,
северных областей Николаевской потери урожая зерна могут достичь
15–20 %». Она пояснила, что сформировавшийся в последние две недели над
территорией центральных областей циклон вызвал осадки, количество
которых в отдельных районах указанных областей в три раза превысило
месячные нормы.
Из-за чрезмерных осадков, по оценкам метеостанций, полегание ранних
хлебов наблюдается на 20 % посевных площадей, в местах наиболее
интенсивных осадков – до 40–60 %. Она отметила, что прекращение
деятельности циклона прогнозируется к 8–9 июля – началу массовой уборки
ранних зерновых в центральных областях.
Начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра добавила, что в
целом по Украине ранние зерновые находятся в значительно лучшем
состоянии, чем это было на начало июня, когда они были подвержены
влиянию засухи. На вопрос о том, насколько снижение урожая в указанных
областях может повлиять на урожай в целом по стране, Т. Адаменко
допустила, что прогнозируемый ранее Гидрометцентром объем в
42,5–43,5 млн т может быть снижен на 1 млн т, но более точный прогноз
будет дан 22 июля. По словам профильного министра Н. Присяжнюка,
большое количество осадков и снижение температурного режима несколько
задержали созревания большинства озимых, однако состояние озимых
зерновых культур остается удовлетворительным, а прогноз урожая –
оптимистичным. На 1 июля отечественные аграрии намолотили первый
миллион т зерна. «Несмотря на сильные дожди, мы ожидаем хороший
урожай», – заверил министр. СМИ также сообщают о жалобах фермеров на
дожди. «Пшеница уже созрела, но из-за дождей ее не получается убрать
вовремя, она чернеет и гниет прямо на поле», – говорит фермер из
Харьковской области С. Смага. «Картофель гниет еще в земле, плюс болеет,
клубни становятся белесыми. Это значит, что картошка будет плохо
храниться, – говорит фермер из Черниговской области А. Бутенко. – Обычно
к осени она дешевеет, но в этом сезоне цена если и упадет, то ненадолго.
Думаю, она будет стоить около 3 грн за 1 кг, как и сейчас».
Обильные осадки – хороший предлог для повышения цен. Но, несмотря
на жалобы фермеров, эксперты аграрного рынка уверяют, что цены на
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продукт № 1 расти не должны. «В цене хлеба только 30 % составляет цена
зерна. Остальное – это инфляция, транспорт, энергоносители», – считает
директор консалтинговой компании «Про Агро» Н. Верницкий.
«У нас пшеницы посеяно намного больше, чем потребляет внутренний
рынок, с прицелом на экспорт. К тому же, закупочные цены на зерно упали
до очень низкого уровня», – отмечает руководитель аналитического отдела
Консалтингового агентства «ААА» М. Колесник.
Хлебопеки уверяют, что не собираются взвинчивать цены. «На мой
взгляд, качественной пшеницы в стране будет предостаточно и даже с
избытком, закупочные цены будут ниже, чем на пшеницу предыдущего
урожая (1000–1100 грн против 1300 грн за 1 т). К тому же, спрос на нашу
пшеницу, уезжающую на экспорт, пока низкий. Но конкретнее можно будет
сказать через месяц, когда начнется массовая уборка урожая. Начинать
психоз не нужно. Цена на хлеб пока расти не будет», – сказал президент
Всеукраинской ассоциации пекарей В. Слабовский.
В новом сезоне снижения цен на овощи, крупы и молоко прогнозировал
руководитель проекта «АПК-Информ» А. Ярмак. «Цены, в целом, по
плодоовощной продукции за следующий сезон будут в три-четыре раза, а по
некоторым видам – даже в пять раз ниже, чем в тот сезон, который уже
заканчивается». По словам эксперта, в частности, по картофелю цены будут
вдвое ниже, чем в прошлом году. «Несколько повысилась стоимость
моркови, но это было номинальное повышение, поскольку спрос на данную
продукцию находится на очень низком уровне», – говорит А. Ярмак.
Однако на протяжении лета цены будут колебаться до начала сбора
поздней продукции, которая начинается с сентября и продолжается почти до
декабря. Именно в период с сентября по декабрь пройдет следующая волна
снижения цен.
В свою очередь, директор информационного агентства «ПроАгро»
Н. Верницкий прогнозирует, что с началом переработки зерновых нового
урожая цены пойдут вниз, и, кроме того, за счет расширения посевов
увеличится предложение гречихи и ряда других крупяных культур.
«Безусловно, цены уже не вернутся на прошлогодний уровень. Думаю,
что будет сезонное снижение процентов на 15–20», – отмечает он. Кроме
этого, если в июле Россия прислушается к требованиям своих сыроделов и
введет ограничение на импорт сыра из Украины, на отечественном рынке
будет его излишек, и вся молочная продукция подешевеет на 10 %.
Анализ ситуации со сбором урожая нынешнего года проявляет
традиционный недостаток аграрного сектора Украины: недостаточно
эффективную работу на внешних рынках и вследствие этого – потерю
существенной части потенциальной выручки от реализации продукции. Это
тем более ощутимо, что, с учетом глобальных прогнозов, вследствие
ухудшения климатической обстановки производство продуктов питания
снижается на существенные проценты, и их недостаток все более остро
чувствуется в мире.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
7 липня за ініціативою заступника Голови Верховної Ради України
М. Томенка в парламенті відбувся круглий стіл «Питання реалізації
Закону України “Про тваринний світ” щодо заходів по боротьбі з
браконьєрством».
Починаючи роботу круглого столу, М. Томенко нагадав, що місяць тому
вступив у дію Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про
тваринний світ” (щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством),
№ 3325-VI, і на сьогодні день виникла потреба спланувати роботу з
виконання цього Закону, оскільки, за його словами, треба привести
нормативні бази міністерств, відомств та органів місцевої влади відповідно
до норм, прописаних Законом.
Заступник Голови Верховної Ради України, як один з авторів даного
Закону, також нагадав ряд норм, які ним вводяться. Зокрема, згідно з
Законом, для добування об’єктів тваринного світу забороняється
виготовлення, збут і застосування браконьєрських знарядь (отруйних принад,
колючих, давлючих та капканоподібних знарядь лову, електроловильних
систем (електровудок), вибухових речовин, пташиного клею та
монониткових (волосінних) сіток (крім промислового рибальства). Окрім
того, Законом вводиться заборона на ввезення в Україну капканів,
монониткових (волосінних) сіток і електровудок, які використовуються
виключно з браконьєрською метою.
Заступник Голови Верховної Ради України наголосив, що прийняття
Закону – серйозний крок, водночас, на жаль, варто констатувати, що з
багатьох позицій ситуація не змінилася на краще. М. Томенко навів приклад
конфлікту у Львові, коли львівські рибалки другий рік поспіль проводять
акції протесту, вимагаючи зняти з посади чиновників рибоохоронних органів
області, які прикривають браконьєрів, не даючи при цьому рибалити простим
любителям. Окрім того, він назвав безпрецедентними ситуації в Київській та
Рівненській областях, коли судді судовими рішеннями повернули
браконьєрам знаряддя електролову. «Таких прикладів про неадекватні дії
правоохоронних органів місцевої влади, що опікується питанням виконання
законів, більш ніж достатньо», – наголосив він.
У роботі круглого столу взяли участь представники Міністерства
економіки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної
митної служби України, Державного агентства рибного господарства
України, Державної екологічної інспекції України, народні депутати України,
представники органів місцевого самоврядування, Всеукраїнської громадської
організації «Громада рибалок України» та інших природоохоронних
громадських організацій (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua).
– 2011. – 6.07).
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***
Верховна Рада звільнила В. Симоненка з посади голови Рахункової
палати. Відповідно до Закону «Про Рахункову палату», перший заступник
голови Рахункової палати у разі відсутності голови виконує його функції, за
дорученням голови представляє палату в Раді, її комітетах, у центральних
органах виконавчої влади і за кордоном.
Нині посада першого заступника голови Рахункової палати вакантна.
Депутат ВР, заступник голови фракції Партії регіонів В. Рибак прогнозує
розгляд парламентом питання про призначення нового голови Рахункової
палати на наступній, дев’ятій, сесії парламенту (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2011. – 6.07).
***
Новий проект Фонду М. Томенка «Рідна країна» та радіо «Ера FM» –
«Ровесники незалежності про Україну».
6 липня в ефірі програми «Від першої особи» на радіо «Ера FM»
аступник Голови Верховної Ради України М. Томенко проанонсував новий
просвітницький проект Фонду «Рідна країна» та радіо «Ера FM» під назвою
«Ровесники незалежності про Україну», який буде реалізовано у серпні
поточого року в період святкування 20-річчя Незалежності України.
За словами М. Томенка, ідея проекту полягає в тому, щоб, з одного боку,
нагадати слухачам найвизначніші твори українських поетів про Україну, а з
іншого – залучити до читання їх у радіоефірі молодих людей, які є
ровесниками незалежної держави (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Першого заступника голови Комітету з питань європейської
інтеграції В. Вечерка обрано на посаду співголови Парламентського клубу
Україна – ЄС. Засідання Парламентського клубу Україна – ЄС відбулося
5 липня 2011 р. у Європейському парламенті у Стразбурзі.
Участь у робочому засіданні взяли 27 депутатів від Європарламенту.
Україну на зустрічі представили народні депутати України В. Вечерко,
О. Герасим’юк та І. Геращенко. Крім того, у робочій зустрічі взяли участь
комісар Європейської комісії з питань розширення та європейської політики
сусідства Ш. Фюле та голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр
закордонних справ України К. Грищенко.
Під час зустрічі були обговорені ключові питання порядку денного
співробітництва України та ЄС, зокрема, процес імплементації Україною
внутрішніх реформ, спрямованих на наближення українського законодавства
до стандартів ЄС, питання розвитку демократії та громадянських свобод.
Також учасники засідання акцентували увагу на шляхах посилення
міжпарламентського виміру співробітництва для інтенсифікації діалогу між
Україною і Євросоюзом.
У рамках дискусії сторони-учасники підкреслили важливість
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міжпарламентської співпраці для успіху європейської інтеграції України.
Зокрема, К. Грищенко зазначив, що співробітництво в рамках
Парламентського клубу Україна – ЄС «може надати додаткового поштовху
для реалізації давно назрілих реформ, які зближуватимуть Україну та
Євросоюз».
Депутати Європарламенту, співголови Клубу Україна – ЄС А. Мірський
та Б. Ліберадські наголосили на важливості збереження продемонстрованого
Україною темпу імплементації реформ.
Обраний на посаду співголови Клубу від України В. Вечерко зауважив,
що Україна «була і залишається віддана меті інтеграції з ЄС». Він також
висловив переконання, що в рамках роботи Парламентського клубу Україна –
ЄС відбудеться посилення цієї співпраці. В. Вечерко підкреслив, що для
досягнення Україною стратегічної мети – здобуття права на членство в ЄС –
необхідною є консолідація як на міждержавному рівні, так і всередині самої
країни (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за
основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо вдосконалення окремих положень адміністративного
судочинства). Законопроект (реєстр. № 8736), внесений народним депутатом
С. Ківаловим, спрямований на підвищення ефективності адміністративного
судочинства, уточнення та вдосконалення процедур і окремих аспектів
розгляду адміністративних справ, запровадження більш якісного та
оперативного адміністративного судочинства. Відповідні зміни пропонується
внести до Кодексу адміністративного судочинства, а також доповнити його
новими положеннями щодо вдосконалення процедури розгляду справ у
порядку адміністративного судочинства.
Зокрема, наголосив С. Ківалов, передбачається розширити предметну
підсудність місцевих загальних судів як адміністративних судів, уточнити
територіальну юрисдикцію Окружного адміністративного суду міста Києва
та Вищого адміністративного суду у справах з кількома пов’язаними між
собою вимогами. Законопроект містить і положення щодо передачі
адміністративної справи до іншого суду в разі ліквідації адміністративного
суду, скорочення строків вручення судової повістки, встановлення строку
звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень тощо.
На засіданні комітету також зазначалося, що уточнено правила
поновлення та продовження процесуальних строків, обчислення
процесуального строку, удосконалено процедури підготовчого провадження,
запроваджено інститут зберігання речових доказів. Окрім того,
підкреслювали парламентарії, з метою забезпечення належної роботи із
зверненнями і запитами фізичних та юридичних осіб пропонується уточнити
підстави допустимості таких звернень для розгляду й надання відповіді
(Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
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***
Комітет з питань європейської інтеграції визнав таким, що не
суперечить праву Європейського Союзу, проект закону про особливості
здійснення закупівель ядерного палива.
Законопроектом (реєстр. № 8709) пропонується визначити, що закупівля
ядерного палива здійснюється замовником за рахунок державних коштів за
процедурою закупівлі в одного учасника, а також порядок розміщення
відомостей про учасника та оголошення про результати закупівлі, вимоги до
форми договору про закупівлю (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
підтримати пропозиції Президента України до Закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України з питань державних
закупівель».
Законодавчим актом внесено зміни до чинного закону в частині
спрощення порядку закупівлі підприємствами, уточнено підстави для
застосування процедури закупівлі в одного учасника та встановлено новий
механізм застосування процедури закупівлі в одного учасника, згідно з яким
відсутня необхідність отримання погодження Уповноваженого органу у
сфері державних закупівель тощо.
В пропозиціях Президента України зазначається, що документом,
зокрема, передбачається ч. 3 ст. 2 Закону «Про здійснення державних
закупівель», що визначає випадки, на які не поширюється його дія,
доповнити 14-ма новими позиціями.
На думку Президента України, істотне розширення переліку випадків, на
які не поширюватиметься дія закону, а відтак і процедури закупівлі, може
призвести до обмеження конкуренції у відповідних сферах, підвищення
корупційних ризиків під час здійснення відповідних закупівель, а також до
неефективного витрачання бюджетних коштів і додаткових бюджетних
витрат. За таких обставин пропоновані зміни не відповідають
конституційним засадам забезпечення державою захисту конкуренції в
підприємницькій діяльності і не можуть бути підтримані. Відповідний
законопроект зареєстровано за № 7532 (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відзначення
320-річчя від дня народження Калнишевського Петра Івановича
(1691–1803), політичного і військового діяча, останнього кошового
отамана Запорозької Січі».
Згідно з постановою, Кабінету Міністрів необхідно утворити
організаційний комітет, розробити та затвердити план і вирішити питання
щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів щодо
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відзначення на державному рівні 320-річчя з дня народження
П. І. Калнишевського тощо.
Державному комітету телебачення і радіомовлення України
рекомендовано організувати показ тематичних теле- і радіопередач,
присвячених життю і діяльності П. І. Калнишевського та забезпечити
висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у
зв’язку з відзначенням 320-річчя з дня його народження.
Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта»
запропоновано видати серію поштових марок, присвячених цій даті.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 8478 (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відзначення
50-річчя з дня смерті В. Войно-Ясенецького (святителя і сповідника
Луки), православного святого, ученого, лікаря-хірурга, подвижника,
архієпископа Кримського та Сімферопольського» (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
індустріальні парки». Законопроектом (реєстр. № 8396) пропонується
законодавчо закріпити поняття «індустріального парку» як однієї з форм
залучення інвестицій в облаштування й освоєння земельних ділянок для
здійснення промислової та іншої господарської діяльності.
Передбачається також: визначити правове становище органів державної
влади та місцевого самоврядування і суб’єктів господарської діяльності як
ініціаторів створення індустріальних парків на землях державної,
комунальної й приватної власності; закріпити правовий статус керуючої
компанії та учасників господарської діяльності на території індустріального
парку, врегулювати суспільні відносини між ініціаторами, керуючою
компанією, учасниками індустріального парку тощо (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 4
Закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”»
(щодо уточнення окремих положень).
Законом уточнюється склад сім’ї, яка претендує на отримання державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. До нього включатимуться
також повнолітні діти, які навчаються за денною формою навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах до досягнення 23 років і які не мають
власних сімей. Відповідний законопроект зареєстровано за № 8434 (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди про
внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та
розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського
партнерства з енергоефективності та довкілля».
Угода спрямована на забезпечення участі України у Фонді
Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, метою
функціонування якого є надання ефективної міжнародної фінансової
підтримки на користь реалізації проектів, пов’язаних, насамперед, із
підвищенням енергоефективності та поліпшенням екологічної ситуації.
Для виконання зобов’язань за Угодою Україна має сплатити до Фонду
кошти в розмірі 10 млн євро (2 млн євро щорічно впродовж п’яти років).
Участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства з
енергоефективності та довкілля дасть змогу отримати доступ до значно
більших фінансових ресурсів, ніж сплачуваний внесок. Зазначені кошти
надаватимуться на безповоротній основі та використовуватимуться для
підготовки й реалізації спільних з МФО інвестиційних інфраструктурних
проектів. Очікується, що реалізація таких проектів матиме значний
економічний ефект за рахунок зменшення обсягів споживання енергоресурсів
установами, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів.
Ратифікація Угоди сприятиме залученню ресурсів для впровадження
пріоритетних проектів модернізації муніципальної інфраструктури у сфері
водо- та теплопостачання, використання відновлювальних та альтернативних
джерел енергії. Відповідний законопроект зареєстровано за № 0215 (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Восьмого
додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу».
Згідно з Восьмим додатковим протоколом, у Статуті Всесвітнього
поштового союзу оновлюється (конкретизується) визначення терміну
«свобода транзиту», дано визначення таких термінів, як «призначений
оператор», «застереження».
Зокрема, відповідно до Додаткового протоколу, «свобода транзиту» –
зобов’язання проміжної країни-члена забезпечувати перевезення поштових
відправлень, що надсилаються їй транзитом для іншої країни-члена, й
обробляти такі відправлення так само, як і внутрішні відправлення;
«призначений оператор» – будь-який урядовий чи неурядовий суб’єкт,
офіційно призначений країною-членом для здійснення поштових послуг і
виконання пов’язаних із цим обов’язків, що випливають з актів Союзу, на її
території, «застереження» – це положення про звільнення від
відповідальності, яким країна-член заявляє про виключення або зміну
юридичних наслідків положення акта, іншого, ніж Статут і Загальний
регламент, під час його застосування до цієї країни-члена. Будь-яке
застереження є сумісним із цілями Союзу, які визначено в преамбулі й ст. 1
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Статуту. Воно повинно бути належним чином обґрунтоване й підтримане
більшістю, необхідною для затвердження відповідного акта, і включене до
його Заключного протоколу.
Також Протоколом доповнено такі статті Статуту Всесвітнього
поштового союзу: «Виключні відносини»; «Регіональні Союзи. Спеціальні
угоди»; «Приєднання чи прийняття до Союзу. Процедура»; «Акти Союзу»;
«Підписання, підтвердження автентичності, ратифікація та інші форми
схвалення актів Союзу»; «Подання пропозицій»; «Арбітраж».
Ратифікація зазначеного Протоколу сприятиме створенню правових
засад для розвитку поштового сектору та захисту інтересів України в рамках
Всесвітнього поштового союзу. Відповідний законопроект зареєстровано за
№ 0214 (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Кредитної
угоди (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька
АЕС – Каховська») між Україною та Європейським банком реконструкції
та розвитку».
Згідно з Кредитної угодою (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ
Запорізька АЕС – Каховська») між Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку, підписаною 19 жовтня 2010 р. в м. Київ, Україні
надається кредит у сумі 175 млн євро (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди про
співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та
розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів
для просування товарів і послуг на національні ринки».
Метою угоди, підписаної 21 травня 2010 р. у м. Санкт-Петербург, є
проведення заходів із подальшого створення, використання та розвитку
національних мереж інформаційно-маркетингових центрів (ІМЦ) на
погодженій сторонами методологічній основі та об’єднання їх у міждержавну
мережу для просування товарів і послуг держав-учасниць цієї угоди на їх
національні ринки для підвищення ефективності зовнішньоекономічної
діяльності.
Зокрема, відповідно до угоди, сторони створюють, використовують і
розвивають національні мережі ІМЦ з подальшим об’єднанням їх у
міждержавну мережу ІМЦ та здійсненням на її основі електронної торгівлі
для вирішення ряду основних завдань. Відповідний законопроект
зареєстровано за № 0212 (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua).
– 2011. – 6.07).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди про
Правила визначення країни походження товарів у Співдружності
Незалежних Держав». Угода спрямована на забезпечення введення в дію
нових Правил визначення країни походження товарів у Співдружності
Незалежних Держав.
Зазначені правила діють стосовно товарів, що походять з держав –
учасниць Угоди про Правила визначення країни походження товарів у
Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 р. і перебувають у
торговельному обігу між цими державами, до яких застосовується
торговельний режим, передбачений Угодою про створення зони вільної
торгівлі від 15 квітня 1994 р.
Зокрема, відповідно до правил, Порядок визначення країни походження
товарів, що ввозяться на митні території держав-учасниць угоди з третіх
країн і вивозяться в треті країни з цих держав, регламентується національним
законодавством держав-учасниць Угоди та міжнародними договорами.
Країною походження товару вважається держава-учасниця Угоди, на
території якої товар було цілком вироблено чи піддано достатній обробці
(переробці) відповідно до цих правил. Відповідний проект закону,
зареєстрований за № 0211, ухвалений із застереженнями (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про
реадмісію осіб». Угодою визначаються, на основі взаємності, швидкі й
ефективні процедури ідентифікації та безпечного й організованого
повернення осіб, які не виконують умов, передбачених для в’їзду та
перебування на території України або Королівства Норвегія, а також
процедури транзитного перевезення таких осіб до країн їх походження.
Угодою передбачається дворічне відтермінування приймання-передачі
громадян третіх держав та осіб без громадянства (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Верховная Рада Украины отказалась обратиться к Президенту
В. Януковичу с просьбой внести на рассмотрение парламента
представление об увольнении главы Службы безопасности Украины
В. Хорошковского. За принятие соответствующего решения проголосовали
19 депутатов при минимально необходимых 226.
Проектом постановления предлагалось уволить главу СБУ в связи с тем,
что он своими действиями нанес вред национальной безопасности страны.
Автор проекта, народный депутат от «БЮТ – Батьківщина» С. Соболев
считает, что за время пребывания на соответствующей должности
В. Хорошковский зарекомендовал себя как непрофессионал, который
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действовал вопреки национальным интересам Украины, дискредитировал
деятельность СБУ, использовал ее для достижения личных целей, и создает
негативный имидж Украины.
Ранее в Партии регионов заявили, что внесение этого вопроса в повестку
дня парламента вызвано стремлением получить политический эффект во
время рассмотрения Печерским районным судом Киева уголовных дел
против экс-премьера Ю. Тимошенко и экс-министра внутренних дел
Ю. Луценко (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 6.07).
***
Фракция «БЮТ – Батьківщина» в парламенте призывает Верховную
Раду отложить рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе. Об
этом заявила на брифинге народный депутат от БЮТ, председатель
парламентского Комитета по промышленной и регуляторной политике и
предпринимательству Н. Королевская. По ее словам, возможное принятие
реформы приведет к усилению протестных настроений в обществе осенью.
Кроме того, Н. Королевская добавила, что БЮТ настаивает на принятии
парламентом за оставшееся время восьмой сессии законопроекта об
упрощенной системе налогообложения (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 6.07).
***
По мнению депутата Верховной Рады от Партии регионов
О. Надоши, прямые оскорбления со стороны экс-премьера Ю. Тимошенко
в адрес суда свидетельствуют о неуважении подсудимой не только к
суду, но и ко всей Украине. Об этом депутат заявил, комментируя удаление
экс-премьера из зала заседаний за неуважение к суду и оскорбление
председательствующего. По его словам, все поведение экс-премьера в суде
направлено на повышение собственных рейтингов и формирование у
общественности мнения, что судебный процесс якобы предвзят и
необъективен (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua).
– 2011. – 6.07).
***
Український парламент має намір ввести в обіг документи України
для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації
(біометричні паспорти) відповідно до стандартів Міжнародної
організації цивільної авіації (ICAO).За відповідний законопроект про
документи посвідчення особи і підтвердження громадянства України в
першому читанні проголосувало 243 народних депутати. «Метою прийняття
законопроекту є виконання Україною своїх зобов’язань перед європейською
громадськістю на шляху до членства з Європейським Союзом», –
наголошується в пояснювальній записці (Відголос.com (http://vidgolos.com). –
2011. – 6.07).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України В. Янукович привітав працівників природнозаповідної справи України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
7 июля Президент Украины В. Янукович осуществляет рабочую
поездку по столице. Ее цель – знакомство с процессом реализации политики
государства относительно обеспечения жильем малозащищенного населения,
оценка господдержки в сфере приобретения и строительства доступного
жилья. Также В. Янукович вручил ключи от новых квартир инвалидам
Великой Отечественной войны и участникам программы по строительству
доступного жилья с помощью государственной поддержки.
Глава государства изучает состояние первичной медицинской помощи
на основе семейной медицины в столице и процесс благоустройства
Русановской набережной и Русановского бульвара (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2011. – 6.07).
***
Розпорядженням Президент України уповноважив Ф. Ярошенка на
підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
6.07).
***
Президент України В. Янукович підписав ряд Законів України:
– Закон України № 3529–VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до
Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах»;
– Закон України № 3532 –VI «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
забруднення лісів»;
– Закон України № 3533–VI «Про забезпечення комерційного обліку
природного газу» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Президент України В. Янукович висловив співчуття Президенту
Федеративної Республіки Бразилія Д. Руссефф у зв’язку зі смертю
відомого політика, сенатора, колишнього Президента Федеративної
Республіки Бразилія І. Франку (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 6.07).
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***
Президент України В. Янукович створив Міжвідомчу робочу групу з
аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист
прав журналістів. Робочу групу створено з метою гарантування
конституційних прав громадян на свободу слова та забезпечення захисту
прав журналістів. Міжвідомча робоча група оперативно розглядатиме факти
порушення законодавства про свободу слова та захист прав журналістів і
подаватиме відповідні пропозиції главі держави.
До складу Міжвідомчої робочої групи ввійшли представники
Адміністрації Президента, Генеральної прокуратури, Міністерства
внутрішніх справ, Управління державної охорони та громадськості:
Інституту масової інформації, Міжнародної організації «Репортери без
кордонів», видання «Телекритика». Також до складу групи увійшли голова
Держкомітету з питань телебачення та радіомовлення О. Курдинович та
керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної
інформації Адміністрації Президента України Д. Іванеско. У складі робочої
групи – автор відкритого листа на ім’я Президента голова Національної
спілки журналістів України І. Лубченко. Головний редактор інтернетвидання «Українська правда» О. Притула, яка вручила Президенту України
лист на День журналіста, передала своє місце в робочій групі Інституту
масової інформації, який готував документ. До складу робочої групи також
увійшла народний депутат О. Бондаренко – перший заступник голови
Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, за рекомендацією голови
комітету А. Шевченка.
На першому засіданні Міжвідомча робоча група розглядатиме
інформацію, наведену у двох листах на ім’я Президента України: від голови
Національної спілки журналістів України І. Лубченка та від головного
редактора «Української правди» О. Притули. «Ця робоча група працюватиме
у відкритому режимі. Її робота стане ще одним кроком у програмі заходів
“Відкрита розмова”, мета якої чесно і відкрито обговорити всі проблеми
діяльності журналістів в Україні. Я запрошую всіх журналістів та
представників громадськості взяти участь у роботі цієї робочої групи, адже її
засідання відбуватимуться у відкритому режимі», – зазначила Д. Чепак, прессекретар Президента України, керівник Міжвідомчої робочої групи з аналізу
стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав
журналістів (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Президент України В. Янукович провів телефонну розмову з
Президентом Казахстану Н. Назарбаєвим. Під час бесіди глава
Української держави привітав Н. Назарбаєва з днем народження, побажав
йому міцного здоров’я і довгих років служіння на благо народу Казахстану.
«Подальших успіхів у Вашій відповідальній державній діяльності, а народові
вашої країни – миру та процвітання», – побажав В. Янукович.
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Президент України також відзначив успіхи Казахстану в досягненні
високих результатів соціально-економічного й культурно-гуманітарного
розвитку та висловив переконання, що «традиційно дружні відносини між
двома державами й надалі успішно розвиватимуться, неухильно набуваючи
рис стратегічного партнерства» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Президент України В. Янукович та голова Федерації баскетболу
України О. Волков обговорили питання розбудови в нашій державі
інфраструктури, необхідної для проведення чемпіонату Європи з
баскетболу 2015 р.
18 грудня відбудеться вибір країни, яка прийматиме в себе цей турнір.
«Ми маємо представити нашу програму, проекти палаців спорту. Це буде
дуже плідна та інтенсивна робота», – зазначив голова Федерації баскетболу
України.
Президент України та О. Волков також обговорили питання, що
стосуються збірних команд з баскетболу, перебігу чемпіонату України з
цього виду спорту, а також розвитку дитячого баскетболу (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 5.07).
***
Питання щодо внесення поправок у законопроект про пенсійну
реформу обговорювалося під час зустрічі Президента України
В. Януковича з віце-прем’єр-міністром України, міністром соціальної
політики С. Тігіпком. Саме над обговоренням коректив до цього документа
працює відповідний комітет Верховної Ради України, сказав після зустрічі з
Президентом України міністр соціальної політики.
Глава держави доручив уряду за два місяці підготувати законопроекти
щодо легалізації заробітної плати й робочих місць, Трудового кодексу та
впровадження другого рівня пенсійної реформи. За словами С. Тігіпка,
планується винести ці питання на громадське обговорення вже у вересні
цього року. За умови реалізації всіх поставлених завдань Президента України
уряд матиме змогу наступного року збільшити пенсії 60 % пенсіонерів. «Це
комплексне рішення, і для його реалізації нам необхідно проголосувати за ті
зміни до пенсійного законодавства, які ми зараз внесли… Завдяки такому
комплексу рішень ми зможемо досягнути того, що пенсіонери почнуть
отримувати більші пенсії», – зазначив міністр соціальної політики (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 5.07).
***
«Президент України завжди велику увагу приділяє інфраструктурі
нашої країни. І найголовніша проблема – автомобільні дороги. Треба
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терміново знаходити джерела, ресурси і зробити дороги дійсно
якісними». Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури
України Б. Колесніков після зустрічі з Президентом України В. Януковичем.
За словами віце-прем’єр-міністра, під час зустрічі було окреслено ряд
заходів, які приведуть до конкретного результату. «Ідеться в першу чергу не
про те, як дороги будувати, а як їх грамотно фінансувати та адмініструвати»,
– зазначив Б. Колесніков.
Розповідаючи про будівництво інфраструктури в Україні до чемпіонату
Європи з футболу Євро-2012, Б. Колесніков сказав, що Україна виконує всі
зобов’язання, взяті нею перед УЄФА. Також, за словами віце-прем’єрміністра, на зустрічі порушувалися питання щодо ситуації на авіаційному
ринку України та шляхи її поліпшення (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
5.07).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров привітав працівників природнозаповідної справи України (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
7.07).
***
Уряд ухвалив ряд рішень, спрямованих на спрощення умов отримання
житлових субсидій громадянами. Як повідомив віце-прем’єр-міністр
України, міністр соціальної політики С. Тігіпко, відтепер допомогу від
держави на оплату послуг ЖКГ зможуть, зокрема, оформити сім’ї, які мали
заборгованість перед комунальниками до 1 грудня 2006 р. «Це стосується
близько 20 тис. сімей, які до цього часу були позбавлені такого права», –
повідомив С. Тігіпко. Крім того, наголосив віце-прем’єр-міністр, з
наступного року сім’ї, у складі яких є діти або інваліди, платитимуть за
комунальні послуги не більше 10 % від сукупного доходу родини. «Такий
порядок передбачено для сімей, де дохід на одну особу не перевищує
прожиткового мінімуму. До цього часу майже 70 тис. таких родин
сплачували за житлово-комунальні послуги
15 % від свого доходу»,
– зазначив урядовець. Сім’ям, де є пенсіонери, діти та інваліди, субсидії
призначатимуться на триваліший термін – «до зміни обставин», а не на
півроку, як тепер. Спрощено механізм призначення субсидій сім’ям, в яких
члени родини відсутні тривалий час. Також при призначенні субсидій не буде
враховуватися наявність у родині більше одного автомобіля, якщо термін їх
експлуатації перевищує 10 чи 15 років (для автомобілів вітчизняного та
іноземного виробництва відповідно). Уряд доручив центральним органам
виконавчої влади врегулювати питання отримання субсидій людьми, які
проживають у приміщенні, але не є його власниками, а також визначити
перелік і вартість житлово-комунальних послуг, на відшкодування яких
призначається субсидія мешканцям студентських гуртожитків (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
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***
У школах, де навчання здійснюється мовою національних меншин,
кількість годин, які відводяться для вивчення української мови, не тільки
не зменшено, а навіть збільшено. Таким чином міністр освіти і науки,
молоді та спорту Д. Табачник спростував недостовірну інформацію, яка була
опублікована в ЗМІ.
За його словами, інформація про те, що нібито зменшено кількість годин
на вивчення української мови у школах з викладанням мовами національних
меншин у першому класі «притягнута за вуха» так званими експертами.
«Доповідаю: згідно з наказом про типові навчальні плани, у школах з
викладанням мовами національних меншин у 1–2 класах збільшено вивчення
української мови на 1 годину, а в 3–4 класах – на 2 години», – наголосив
міністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Вступна кампанія-2011, яка розпочалася 1 липня, проходить планово
та організовано, заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту
Д. Табачник. За його словами, станом на ранок 6 липня 2011 р. від
абітурієнтів подано понад 55 тис. заяв. За системою «Електронний вступ»
подано 42 тис., з яких 12 тис. уже авторизовано.
Д. Табачник зауважив, що за кількістю поданих вступниками заяв
лідирує Київський національний університет імені Т. Шевченка (майже
4,5 тис. заяв); Національний університет «Юридична академія України
ім. Я. Мудрого» (Харків) – майже 4 тис. заяв; Київський національний
економічний університет (3,5 тис). Серед технічних вузів лідирує
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут» та Національний університет «Львівська політехніка» (по
2,5 тис. заяв); Донецький національний університет – майже 2 тис. заяв;
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара та Харківський
національний університет ім. В. Н. Каразіна (по 1,5 тис.), близький до цієї
кількості і Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. «Це
оперативна інформація, дані змінюються щогодини», – наголосив
Д. Табачник. Міністр зазначив, що в електронному вигляді більше всього
заяв подано й авторизовано до Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут» (1,15 тис.) та Національного
медичного університету в Києві ім. О. О. Богомольця (понад 1 тис.). За
словами Д. Табачника, вступну кампанію супроводжують консультативні
телефони, а також працює оперативний штаб та приймальня громадян
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
МВС, Міністерство інфраструктури та органи місцевої виконавчої
влади мають вжити додаткових заходів щодо підвищення рівня безпеки
дорожнього руху та запобігання надзвичайним подіям на автомобільному
транспорті. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр
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економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєв, відкриваючи засідання
Кабінету Міністрів. При цьому особливу увагу він звернув на автотранспорт,
який залучається для перевезення пасажирів, зокрема по міських та
міжміських маршрутах (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і
торгівлі України А. Клюєв нагадав керівникам регіональних органів влади
про необхідність погашення боргів за газ. Про це він заявив, відкриваючи
засідання Кабінету Міністрів України.
«Прошу керівників вжити заходів з ліквідації заборгованості. За півроку
підприємствами комунальної теплоенергетики спожито природного газу на
суму майже 9 млрд грн. Сплачено загалом – 6,8 млрд грн, у тому числі за
поточне споживання – 5,8 млрд грн», – повідомив перший віце-прем’єрміністр.
За його даними, середній рівень розрахунків по Україні сьогодні
становить 65 %. Украй незадовільні розрахунки за спожитий газ з початку
цього року в таких регіонах: Закарпатська область (25 %), Луганська (47 %),
Донецька область (51 %), м. Севастополь (40 %) та АР Крим (49 %),
повідомив А. Клюєв. За його даними, заборгованість за поточний рік
становить понад 3 млрд грн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
6.07).
***
Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і
торгівлі України А. Клюєв доручив керівництву АР Крим та інших
регіонів, де є недостатньою забезпеченість пальним сільгоспробіт,
спільно з Міненерговугілля та НАК «Нафтогаз України» до кінця тижня
вирішити це питання та доповісти. Про це він заявив, відкриваючи
засідання Кабінету Міністрів.
Технологічна потреба сільгосптоваровиробників на період збирання
ранніх зернових та зернобобових становить понад 470 тис. т дизпалива та
137 тис. т бензину, повідомив А. Клюєв. За його словами, станом на 5 липня
2011 р. сільгоспвиробниками накопичено 343 тис. т дизпалива – 73 % до
потреби на жнива та 97 тис. т бензину (71 %), що на 2 % більше
минулорічного.
А. Клюєв зазначив, що найгірше забезпечена паливом Автономна
Республіка Крим (на 29 % – дизпаливом та на 42 % – бензином), найкраще –
Дніпропетровська (90 % і 87 % відповідно), Закарпатська (89 % і 83 %
відповідно) та Херсонська (85 % і 82 % відповідно) області (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Перший віце-прем’єр-міністр, мністр економічного розвитку і
торгівлі
України
А.
Клюєв
доручив
Мінагрополітики
та
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Мінекономрозвитку вжити додаткових заходів щодо утримання
закупівельних цін на внутрішньому ринку зерна як мінімум на
беззбитковому рівні.
А. Клюєв повідомив, що середні ціни продажу сільгосппідприємствами
продукції рослинництва за всіма напрямами реалізації за січень – травень
2011 р., порівняно з відповідними періодом минулого року, зросли майже в
півтора раза.
За його словами, істотних коливань зазнали ціни на зернові культури
врожаю минулого року через підвищення попиту зовнішнього ринку. «Але
зараз, напередодні масової пропозицій зерна нового урожаю, ціни різко
впали. Це ставить у невигідне становище сільгосптоваровиробника й
державу», – заявив перший віце-прем’єр-міністр.
Він також зазначив, що має бути підвищено роль Аграрного фонду,
оскільки держава, у період найвищої пропозиції зерна, має використовувати
механізм фінансових інтервенцій, як це передбачено законодавством. Тому
Аграрним фондом, з метою забезпечення цінової стабільності на зерновому
ринку, має бути закуплено зерно з урожаю 2011 р. у запланованому обсязі –
близько 3 млн т, зазначив А. Клюєв. Він зауважив, що ціни закупівлі зерна до
державного інтервенційного фонду, що встановлені державою, є вищими за
ринкові й гарантують сільськогосподарському товаровиробнику високий
рівень рентабельності.
Ще навесні Аграрний фонд розпочав укладати форвардні угоди з
сільгосптоваровиробниками
на
поставку
зерна
до
державного
інтервенційного фонду, нагадав перший заступник глави уряду України. За
його даними, загальний обсяг таких угод становив 860 тис. т на суму
1,5 млрд грн. При цьому виробникам проавансовано 70 % цієї суми. Решта
коштів буде виплачена після поставки зерна Аграрному фонду, зазначив
А. Клюєв (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Сьогодні у державі питання номер один – це збирання та збереження
врожаю. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного
розвитку і торгівлі України А. Клюєв, відкриваючи засідання Кабінету
Міністрів.
За його словами, через надмірні опади масові жнива в цьому році
розпочинаються із запізненням. На сьогодні роботи розгорнуто у 13 регіонах;
нині обмолочено 752 тис. га, повідомив А. Клюєв. За його даними,
намолочено понад 2,1 млн т зерна.
Як заявив перший віце-прем’єр-міністр, прогнозується погіршення
урожаю озимої та ярої пшениці в Кіровоградській, Черкаській, Одеській,
Вінницькій, Київській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Але,
завдяки поліпшенню стану посівів кукурудзи, за попередніми оцінками,
можна надолужити втрати зерна колосових культур, що можуть виникнути
через складні погодні умови, додав А. Клюєв.
Враховуючи складнощі цього року, А. Клюєв звернувся до
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Національного банку України з проханням сприяти пролонгації раніше
наданих кредитів сільськогосподарським товаровиробникам і корпораціям,
які працюють на цьому ринку.
Сума кредитів селу перевищила 32 млрд грн, у тому числі на термін до
одного року – 12,3 млрд грн, заявив А. Клюєв (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Станом на 5 липня в Україні намолотили вже 2,1 млн т зерна. Як
повідомив міністр аграрної політики та продовольства М. Присяжнюк,
погодні умови внесли певні корективи до збиральної кампанії, проте
врожайність зернових залишається кращою, ніж торік.
За даними Мінагрополітики, станом на 5 липня ранні зернові та
зернобобові культури обмолочені на площі 752 тис. га, що становить
7 % посівів. При цьому середня врожайність становить 28,1 ц/га (у 2010 р. –
24,6 ц/га).
За словами М. Присяжнюка, погодні умови також сприяли поліпшенню
ситуації за станом пізніх зернових, а також технічних і овочево-баштанних
культур.
За словами міністра, основною проблемою наразі залишаться не погода,
а дефіцит зернозбиральної техніки, проте й вона вирішується доволі
ефективно. «Наявність комбайнів по країні нерівномірна. Наприклад, у
Рівненській області навантаження на один комбайн становить 97 га, на
Сумщині – 270 га. Враховуючи це, міністерство уклало з компаніями
відповідні угоди щодо забезпечення комбайнами, щоб у всіх регіонах країни
в оптимальні терміни провести жнива», – підкреслив М. Присяжнюк.
Міністр аграрної політики та продовольства повідомив, що прогноз
регіонів щодо виробництва зернових та зернобобових культур у поточному
році залишається на рівні 45 млн т, що на 5,8 млн т більше, ніж у
попередньому році. Крім того, буде істотно збільшено виробництво
круп’яних культур: 655 тис. т проти 399 тис. т минулого року. Зокрема,
292 тис. т становитиме виробництво гречки (на 159 тис. т більше, ніж
минулого року) при загальній внутрішній потребі на рівні 160–170 тис. т
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Цьогорічна підтримка селян під час жнив є безпрецедентною і
свідчить про неухильне виконання урядом аграрної стратегії
Президента. Про це після засідання Кабміну повідомив міністр аграрної
політики та продовольства М. Присяжнюк. За його словами, влада на всіх
рівнях працює задля розвитку та підтримки аграрного сектору.
Для забезпечення стабільних цін на зерно Міністерству фінансів
доручено оперативно та в повному обсязі забезпечити фінансування операцій
із закупівлі зерна Аграрним фондом. «Сьогодні на засіданні Кабміну
отримано доручення збільшити обсяги зернових разом із регіональними
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резервами до 3 млн т. Це досить рекордна цифра, але вона дасть нам
можливість практично відійти від регулювання експорту зернових. Також
важливе завдання перед Аграрним фондом – закупівля 100 тис. т жита, щоб
на наступний рік у нас була можливість робити інтервенції для виробництва
хліба», – повідомив керівник Мінагрополітики (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
З введенням повноцінної приватної власності на землю в аграрний
сектор можна залучати до 80 млрд грн на рік, що майже повністю
покриє потреби АПК.
За словами міністра аграрної політики та продовольства
М. Присяжнюка, основними джерелами запозичень можуть стати банківські
кредити, частина міжнародних запозичень України та кошти міжнародних
інвестиційних компаній.
Керівник Мінагрополітики нагадав, що навіть у найкращий для
українського сільського господарства 2008 р. АПК вдалося залучити лише
20 млрд грн кредитів при технологічній потребі у 100 млрд грн на рік. «Тобто
лише 20 % від потреби для операційних витрат у галузі і лише 4 % загального
кредитного портфелю банків. Така диспропорція підтверджує наявність
ризиків, особливо для вкладання “довгих грошей” в аграрне виробництво», –
повідомив М. Присяжнюк.
За його словами, введення повноцінного інституту власності на землю
дасть змогу значно скоротити ці ризики, а отже, сприятиме залученню
додаткових інвестицій в АПК. «За великим рахунком, на сьогодні
сільгоспвиробники
мають
єдиний
ліквідний
актив
–
землю
сільськогосподарського призначення, який водночас є не залученим до
сільськогосподарського виробництва», – повідомив міністр.
За розрахунками Мінагрополітики, навіть діюча оцінка вартості землі
сільгосппризначення на рівні 10 тис. грн за 1 га може повністю забезпечити
ліквідну заставу для банків, оскільки використання землі як застави у
співвідношенні одного до двох дає можливість отримати виробникам до
5 тис. грн за 1 га. «Якщо запровадити рефінансування комерційних банків
Національним банком України під пільгову ставку для цільового
кредитування агропромислового комплексу, вони могли б надавати кредити
під 10–12 % річних, що є абсолютно прийнятним для галузі», – вважає
М. Присяжнюк (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Запровадження системи «Електронний вступ» – це перехід
вітчизняної освіти до масових інформаційно-комунікаційних технологій.
Про це заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту Д. Табачник під час
брифінгу в Клубі Кабінету Міністрів України.
«Ми весь час говоримо про важливість інформаційно-комунікаційного
технологій. А система “Електронний вступ” і є однією з масових
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інформаційно-комунікаційних технологій», – підкреслив міністр та додав, що
Україна першою з країн пострадянського простору запровадила систему
«Електронний вступ». За його словами, можливість подати документи у вищі
навчальні заклади електронним способом є вимогою часу.
Д. Табачник зауважив, що запроваджуючи альтернативні способи,
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту пропонує абітурієнтам вибір:
їхати до вузу й особисто подавати документи в приймальні комісії, чи
направити їх туди за допомогою системи «Електронний вступ». Він зазначив,
що «Електронний вступ» створює зручності, ліквідує черги абітурієнтів,
знімає напругу в роботі приймальних комісій, а також заощаджує кошти, як
вступників, так і вузів.
За його словами, запровадження цієї системи викликало критику з боку
певних осіб, але це свідчить лише про неосвіченість опонентів та небажання
вникати в ситуацію: «Із 900 вищих навчальних закладів усіх рівнів
акредитації лише в одному знайшлося два розумники, які хочуть
оскаржувати це в судовому порядку. Оскаржувати добровільність вибору –
це все одно, що примушувати через судове рішення палити чи не палити, –
підкреслив міністр. – Не хочеш користуватися системою “Електронний
вступ”, не хочеш заощаджувати свої гроші – будь ласка, ніхто не забороняє
особисто їхати та подавати документи».
Д. Табачник зазначив, що електронна заява є підставою для участі в
конкурсі на вступ, а не для зарахування до вузу. «Це треба розрізняти. Тому
ніякої нелегітимності немає, є певна неосвіченість, небажання вникнути в
ситуацію. Підставою для зарахування до вищого навчального закладу є
подання до приймальної комісії оригіналів документів», – підсумував міністр
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
Правительство Украины обязало все торговые объекты обеспечить
специальными платежными средствами во время расчетов за товары.
Кроме того, Кабинет Министров обязал создать условия для хранения
вещей покупателей, если входить в торговый зал с товарами, которые
реализуются в магазине, нельзя. Отныне все магазины должны обеспечить
доступ покупателей в торговый зал без сдавания личных вещей, кроме тех,
реализация которых в нем осуществляется (PRESIDENT.org.ua
(http://president.org.ua). – 2011. – 7.07).
***
Министерство внутренних дел оценивает в 0,5 млрд грн свои потери
от отмены обязательного техосмотра для частных легковых
автомобилей, мотоциклов и мопедов. Об этом заявил министр внутренних
дел А. Могилев. Вместе с тем он рассчитывает, что будут найдены средства,
которыми можно будет компенсировать эти потери.
Начальник департамента Государственной автоинспекции Министерства
внутренних дел В. Лозовой сообщил, что указанные А. Могилевым средства
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министерство получало ежегодно за счет взимания платы за проверку
автомобилей во время прохождения техосмотра, в частности проверку
регистрации, на угон и т. п.
Напомним, 5 июля Верховная Рада проголосовала за отмену техосмотра
(PRESIDENT.org.ua (http://president.org.ua). – 2011. – 6.07).

ПОЛІТИКА
Защита бывшего Премьер-министра Ю. Тимошенко заявил отвод
судье Печерского районного суда Киева Р. Кирееву. Соответствующее
ходатайство объявил защитник экс-премьера Н. Титаренко.
По его словам, своим запретом трансляции и записи процесса над
Ю. Тимошенко после начала судебного следствия судья нарушил требования
Конституции Украины об открытости и гласности судебного процесса,
положения Уголовно-процессуального кодекса и закона об информации.
Напомним, что 6 июля Печерский районный суд Киева запретил прямую
телевизионную трансляцию судебного разбирательства уголовного дела
против экс-премьера Ю. Тимошенко на этапе допросов свидетелей
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 6.07).
***
Печерский районный суд Киева отклонил исковые требования о
взыскании 997 млрд долл. с экс-премьера Ю. Тимошенко. Такое решение
принял судья Р. Киреев, рассмотрев соответствующее обращение Союза
многодетных семей Киевщины и гражданина О. Омельченко.
Судья заслушал участников заседания и учел, что иски не содержат
достаточных данных, которые свидетельствуют о нанесении ущерба истцам
именно в результате действий, в которых обвиняется Ю. Тимошенко.
Иск к экс-премьеру не поддержала и сторона обвинения. «Не доказано
наличие прямой причинной связи с теми последствиями, которые наступили,
с тем преступлением, рассмотрение которого является предметом этого
судебного заседания. Поэтому считаю, что нет оснований для признания этих
лиц гражданскими истцами», – заявил прокурор.
Отметим, что Союз многодетных семей Киевщины обратился в
Печерский районный суд Киева с иском к Ю. Тимошенко, в котором просил
взыскать с нее 997 млрд долл. В иске указывается, что подписание в 2009 г.
контрактов между НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром» привело к
повышению цен на газ и коммунальные услуги, что нанесло ущерб истцу
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.07).
***
За Партию регионов готовы отдать свои голоса 13,5 % избирателей,
за БЮТ – 10,9 % (от всех опрошенных). Об этом свидетельствуют данные
июньского опроса Киевского международного института социологии.
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Год назад, в июне 2010 г., рейтинг Партии регионов был 38 %, БЮТ –
11,2 %. В то же время за последний год существенно возросла поддержка
«Фронту змін» А. Яценюка – с 3,7 % до 7,7 %, Коммунистической партии
Украины – с 2,5 % до 4,0 %, партии УДАР В. Кличко – с 1,6 % до 3,1 %. В то
же время рейтинг «Сильної України» С. Тигипко упал с 7,1 % до 4,3 %.
В пределах статистической погрешности находятся изменения рейтигов
«Гражданской позиции» – рост с 1 % до 1,2 %, а также ВО «Свобода» –
снижение с 2,7 % до 2,5 %, Блока В. Литвина – снижение с 1,2 % до 1 %.
Остальные партии набирают меньше одного процента, за них готовы
голосовать 3,9 % избирателей. Проголосовали бы против всех 17,1 %, не
собираются принимать участие – 14,8 %, затруднились ответить – 15,8 %.
Ранее в Партии регионов заявили, что нет ничего странного в том, что
рейтинг Президента и Партии регионов покачнулся, так как в стране
проводятся реформы. С учетом этого фактора ПР не рекомендует сейчас
делать какие-либо выводы по данным социологических агентств (МинПром
– информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.07).
***
Печерський райсуд Києва 7 липня розглядає справу щодо О. Пукача,
якого звинувачують у виконанні наказу вбити журналіста Г. Гонгадзе.
Суд відбуватиметься за зачиненими дверима попри його резонансність
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2011. – 7.07).

ЕКОНОМІКА
Индекс потребительских цен в Украине в январе – июне составил
9,2 % к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщила
Государственная служба статистики.
При этом индекс продовольственных цен за шесть месяцев составил
8,2 %. По отдельным продуктам наибольший индекс цен зафиксирован на
картофель – 29,1 %. Индекс роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги составил 21,2 %.
Кроме того, в июне по отношению к аналогичному месяцу 2010 г.
индекс потребительских цен возрос на 11,9 %, в том числе
продовольственных цен – на 11,7 %. Как известно, по итогам 2011 г.
правительство прогнозирует потребительскую инфляцию в Украине 9,8 %.
Такой показатель заложен в Госбюджет. Министерство экономического
развития и торговли считает нецелесообразным его пересмотр и
рассчитывает на уменьшение инфляции в летние месяцы. Отметим, что
пересмотр показателя потребительской инфляции в сторону увеличения
означает также необходимость повышения размера социальных выплат из
госбюджета (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 6.07).
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***
В мае экспорт титанового концентрата из Украины увеличился на
7,4 %, или на 1,16 тыс. т, по сравнению с апрелем, до 16,87 тыс. т, на
3,94 млн долл.
В мае Украина экспортировала титановый концентрат преимущественно
в Россию. По сравнению с маем 2010 г. экспорт титанового концентрата в
мае 2011 г. уменьшился на 24,5 %, или на 5,48 тыс. т.
В январе – мае 2011 г. по сравнению с январем – маем 2010 г. экспорт
титанового концентрата уменьшился на 13 %, или на 12,98 тыс. т до
86,59 тыс. т, на 22,21 млн долл. (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 6.07).
***
У червні послугами аеропорту «Бориспіль» скористалося близько
772,8 тис. пасажирів – це на 19 % більше, ніж за аналогічний період
минулого року. Протягом червня в аеропорту здійснено обслуговування
9 482 літако-вильотів: 4737 – на відправлення і 4745 – на прибуття. Обсяги
опрацьованої пошти зросли до 421 т (на 14 % порівняно із минулим роком).
25 червня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» обслужено
абсолютний добовий максимум пасажирів за всю історію існування
авіатранспортних перевезень в Україні – 30 тис. 618 пасажирів на добу (на
початку липня ця цифра вже збільшилася до 33 634 пасажирів на добу).
Нині аеропорт працює з граничним навантаженням за пропускною
спроможністю. З огляду на це відпрацьовуються додаткові заходи та
технологічні схеми обслуговування пасажирів в умовах «пікових»
навантажень.
Загалом за перше півріччя 2011 р. в аеропорту «Бориспіль» отримали
послуги 3 млн 446 тис. 200 пасажирів (збільшення пасажиропотоку відносно
першого півріччя 2010 р. зафіксовано у межах 23 %).
З головного аеропорту країни з початку року було здійснено близько
50 тис. літако-вильотів (збільшення становить 15 %). Загальна кількість
оброблених вантажів зросла до 13 890 т, пошти – до 2540 т
(на 10–11 % більше відповідно до аналогічного періоду минулого року)
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 6.07).
***
В мае экспорт длинномерного и сортового проката из Украины
увеличился на 4,8 %, или на 22,51 тыс. т, по сравнению с апрелем, до
493,13 тыс. т.
Поступления от экспорта длинномерного и сортового проката
увеличились на 2,6 %, или на 9,3 млн долл., до 374 млн долл. По сравнению с
маем 2010 г. экспорт длинномерного и сортового проката в мае 2011 г.
уменьшился на 4,7 %, или на 24,5 тыс. т.
В январе – мае 2011 г. по сравнению с январем – маем 2010 г. экспорт
длинномерного и сортового проката уменьшился на 3,9 %, или на
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98,69 тыс. т, до 2431,01 тыс. т, на 1800,44 млн долл. (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 6.07).
***
Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины»
рассчиталась с российским ОАО «Газпром» за импортированный в июне
природный газ. Об этом сообщает пресс-служба «Нефтегаза».
В частности, компания перечислила «Газпрому» около 860 млн долл.,
цена природного газа во ІІ квартале 2011 г. составляла около
297 долл. за 1 тыс. куб. м. Таким образом, «Нефтегаз» импортировал в июне
около 2,9 млрд куб. м газа (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 7.07).
***
По мнению аналитиков «ING Банка», причин для девальвации гривни
в текущем году по-прежнему нет. «Как мы и ожидали, показатель текущего
счета за май значительно ухудшился (–0,75 млрд долл.) в сравнении с лишь –
0,25 млрд долл. в апреле. Прежде всего, намерения правительства увеличить
объемы закупки газа, а также рост мировых цен на нефть способствовали
значительному увеличению объемов импорта в мае (51 % в годичном
исчислении) в сравнении с объемами экспорта (35,9 %) и, таким образом,
негативно повлияли на показатель торгового баланса», – говорят эксперты.
Во-вторых, выплата дивидендов в компаниях с иностранным капиталом
выступила сезонным фактором роста оттока иностранной валюты (на 66 %
выше в месячном исчислении). «Мы подтверждаем наш прогноз по дефициту
текущего счета на весь год на уровне 4,6 млрд долл., или 2,8 % ВВП», –
резюмируют эксперты
«ING Банка».
Напомним, что, по мнению аналитика инвестиционной компании
Phoenix Capital А. Лозового, до конца текущего года платежный баланс
зафиксирует профицит притока иностранной валюты, несмотря на дефицит
текущего счета, который может превысить прогноз в 2,5 % ВВП (Левый
берег (http://lb.ua). – 2011. – 6.07).
***
Якщо Україна введе спеціальні мита на імпорт автомобілів, їх
вартість може підвищитися на 40 %. Таке припущення зробив
генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і
дилерів (ВААІД) О. Назаренко. «Для українців автомобілі просто можуть
подорожчати на 40 %», – сказав він.
О. Назаренко нагадав, що кілька років тому Україна вводила мито в
розмірі 31,7 % на імпорт вітчизняних автомобілів, що, на його думку,
призвело до негативних наслідків на ринку. Він зазначив, що ВААІД має
намір звертатися до суду з приводу порушення Міжвідомчою комісією з
міжнародної торгівлі спецрозслідування щодо імпорту автомобілів
незалежно від країни походження.
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«Ми будемо подавати до суду стосовно рішення про порушення
спецрозслідування, тому що ми вважаємо, що воно порушено не у
відповідності з українськими законами», – сказав О. Назаренко. Він також
повідомив, що введення спецмита на імпорт автомобілів уже може відбутися
в середині серпня. 30 червня Україна вирішила почати спеціальне
розслідування щодо імпорту легкових автомобілів незалежно від країни
походження й експорту (Обозреватель (http://obozrevatel.com). – 2011. –
7.07).
***
За І полугодие 2011 г. долг правительства перед НБУ возрос более чем
на 1 млрд долл. Объем облигаций внутреннего госзайма в портфеле
Национального банка за первые шесть месяцев текущего года возрос на
8,5 млрд грн, или на 13,6 %. Об этом свидетельствуют данные регулятора,
опубликованные на его официальном сайте.
К 1 июля 2011 г. задолженность правительства перед Национальным
банком достигла 71,8 млрд грн. Именно на такую сумму облигаций
внутреннего госзайма (ОВГЗ) находилось в портфеле НБУ на указанную
дату. Вложения коммерческих банков в долги правительства Н. Азарова
увеличивались еще большими темпами. Так, за январь – июнь объем
гособлигаций в собственности банков возрос на 15,5 млрд грн, или на
28,8 %, – до 70,2 млрд грн. В основном прирост был обусловлен за счет
подконтрольных государству банков.
В частности, 4,55 млрд грн в виде гособлигаций были направлены
Кабмином в капиталы Ощадбанка (0,6 млрд грн) и «Родовід Банка»
(3,95 млрд грн). Эти средства пошли на выплату средств вкладчикам
«Родовід Банка» через Ощадбанк.
Кроме того, 4,3 млрд грн в виде ОВГЗ было вложено в уставный капитал
национализированного «Укргазбанка» (подписка на акции проходила с 16 по
30 июня). Остальные держатели бумаг правительства сократили объемы
своих вложений. Так, в распоряжении небанковских корпораций (все
держатели, кроме банков, НБУ и нерезидентов) на 1 июля 2011 г. находилось
5,7 млрд грн, что на 1,2 млрд грн меньше, чем на начало года.
Сократили свои вложения и нерезиденты – на 2,4 млрд грн
(до 8,8 млрд грн). Таким образом, на начало июля основным держателем
внутреннего долга украинского правительства являлся Национальный банк
(GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. – 7.07).
***
Возобновление полноценной работы Мозырского НПЗ снимает с
повестки дня вопрос нехватки бензинов, которую участники рынка
нефтепродуктов Украины наблюдали в июне в связи с массированным
вывозом бензина в Россию Лисичанским НПЗ.
В то же время, как сообщил директор Консалтинговой группы А-95
С. Куюн, есть основания ожидать, что стоимость белорусских ресурсов будет
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достаточно высокой, так как помимо традиционных каналов сбыта сегодня
обозначился еще один – Россия, где продолжается дефицит
высокооктанового бензина.
Кроме того, по словам эксперта, при экспорте за пределы Таможенного
союза, в том числе и в Украину, белорусские производители вынуждены
платить российскую экспортную пошлину, которая на сегодня составляет
почти 50 % от рыночной стоимости бензинов А-92 и А-95.
Таким образом, привлекательность поставок в страны ТС у белорусских
НПЗ выше. Это уже почувствовали украинские компании-импортеры,
которые в конце июня были вынуждены отказаться от приобретения
выставленных на торги лотов бензина А-92 по причине его высокой
стоимости у продавца (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2011. – 7.07).
***
В июне 2011 г среднестатистический украинский потребитель
должен был заплатить за основной набор свежей плодоовощной
продукции на 36,3 % больше, чем в июне 2010 г. Если же сравнивать цены с
июнем 2009 г, то стоимость основного набора овощей и фруктов возросла
сразу на 82,8 %.
Заметнее всего за год увеличилась стоимость «борщового набора» (в
который входит и картофель) – на 47 %. При этом следует отметить, что
цены на лук, капусту и свеклу в июне 2011 г. были ниже, чем в юне
2010 г., а основную роль в росте стоимости набора играл картофель, который
был на 77 % дороже, чем годом ранее.
Значительный вклад в рост стоимости корзины внесли огурцы, которые
в июне этого года были почти в три раза дороже, чем в июне 2010 г. При
этом цены на томаты были идентичны прошлогодним.
Стоимость ранней капусты в Украине находится на самом низком за
последние три года уровне. Средняя оптовая цена сейчас на 15 % ниже, чем в
это же время в прошлом году, и на 10 % ниже, чем в 2009 г. Такая ситуация
объясняется значительным расширением посевных площадей под ранними и
поздними сортами капусты. По мнению специалистов, дожди, прошедшие в
последнее время на территории страны, будут способствовать получению
высокого урожая поздних сортов капусты.
Отметим также, что стоимость фруктовой корзины за год возросла
менее всего, но тоже ощутимо – на 29 %. Наибольший вклад в рост ее
стоимости внесли яблоки (рост на 90 %) и земляника садовая (рост на 43 %)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2011. – 6.06).

38

