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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президенти України та Єврокомісії обговорили
перспективи співробітництва
Президент України В. Янукович 20 жовтня на запрошення Президента
Європейської комісії Ж. М. Баррозу здійснить візит до Брюсселя. Мета
візиту, за словами Президента України, досягнення політичних
домовленостей, необхідних для завершення переговорів щодо угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це йшлося під час
телефонної розмови В. Януковича з Ж. М. Баррозу 11 липня.
Глава держави підкреслив, що налаштований продовжувати відвертий та
конструктивний діалог на користь подальшого зближення України з
Європейським Союзом. Він висловив сподівання, що за результатами
наступних раундів переговорів у липні – вересні цього року вдасться
завершити переговори щодо всього тексту угоди.
За словами Президента України, він буде й надалі застосовувати
конструктивні підходи для віднайдення компромісів з питань, які поки що
залишаються невирішеними. В. Янукович додав, що в цьому процесі
розраховує на особисту підтримку Ж. М. Баррозу.
Президент також зауважив, що 6 червня українська сторона передала на
розгляд Європейській комісії звіт про прогрес у реалізації першої
законодавчої фази Плану дій щодо візової лібералізації. «Сподіваємося на
позитивні висновки з боку Європейської комісії щодо виконання
українською стороною першої фази документа. Розраховуємо також на
ухвалення державами-членами ЄС політичного рішення щодо переходу до
другої імплементаційної фази Плану дій до кінця цього року», – наголосив
глава держави.
В. Янукович також підтвердив свій намір взяти участь у саміті Східного
партнерства, який відбудеться 29–30 вересня 2011 р. у Варшаві.
Під час розмови президент Єврокомісії привітав Президента України з
днем народження (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. – 11.07).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.

Итоги деятельности правительства Украины
за І полугодие 2011 г.
Нынешний год украинская действующая власть рассматривает как
ключевой в ходе осуществления анонсированных ею реформ.
Среди приоритетов на 2011 г. Президент Украины В. Янукович
определил дерегуляцию приватизации и управления госсобственностью,
развитие научно-технической и инновационной сфер, международную
интеграцию и сотрудничество, реформы электроэнергетики, угольной
отрасли, нефтегазовой промышленности, ЖКХ, развитие транспортной
инфраструктуры, сельского хозяйства, земельной реформы, реформирование
системы органов исполнительной власти, государственной службы, а также
реализацию национальных проектов.
Исходя из этого, вполне понятен интерес к реальному состоянию дел в
данном вопросе как со стороны украинского политикума, экспертов, так и
широкой общественности. Тем более что первое полугодие 2011 г. недавно
истекло и можно подводить определенные «промежуточные» итоги.
Вполне прогнозируемо исполнительная власть делает упор на
достигнутых успехах. Например, Президент Украины акцентировал
внимание на том факте, что наполнение Пенсионного фонда возросло на
18 % по сравнению с началом 2011-го, из чего он сделал вывод, что
«повысилась зарплата, начала работать экономика». В. Янукович подкрепил
свою мысль статистикой об увеличении промышленного производства на
20 % и росте ВВП на 4,2 %.
Обращается внимание и на данные отчета Межгосударственного
статкомитета СНГ, согласно которому в I квартале (по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г.) по росту промпроизводства Украина
уступала только Беларуси.
А первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического
развития и торговли Украины А. Клюев, открывая 29 июня заседание
Кабмина, проинформировал, что объемы производства промышленной
продукции за январь – май возросли, в сравнении с таким же периодом
прошлого года, на 8,5 %. Наращивается производство металлургической,
химической, машиностроительной продукции, увеличился также выпуск
товаров легкой промышленности. Темпы роста – от 8,8 до 22,5 %. Такому
росту поспособствовали не только конъюнктура внешнего рынка, но и
повышение потребительского спроса. Розничный товарооборот повысился на
15,5 %.
Однако, отметил первый вице-премьер, прослеживаются тенденции по
замедлению темпов и даже сокращение объемов производства некоторых
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видов промышленной продукции, что негативно сказывается на общем
состоянии экономики соответствующих отраслей и регионов. Это относится
к молочной, кондитерской, ликероводочной промышленности, производству
тканей и одежды, холодильников бытовых, полиграфической продукции, а
также производству кокса и нефтепродуктов.
Что касается аграрного сектора, то в сельском хозяйстве темп прироста
производства продукции за пять месяцев составил 3,5 %. Вместе с тем
А. Клюев отметил, что допущено снижение данного показателя по
сравнению с таким же периодом 2010 г. – в прошлом году было 4,5 %.
Снижение произошло из-за ухудшения состояния кормовой базы,
следовательно, уменьшается поголовье крупного рогатого скота.
В то же время, по словам А. Клюева, стабилизируется состояние
денежно-кредитного рынка. За январь – май 2011 г. объем денежной массы
увеличился на 6,4%, доля наличных составляет 29 %, уровень монетизации
национальной экономики на конец мая – 49,3 %. Обязательства по
привлеченным депозитам выросли с начала года на 8,6 %, в том числе за счет
населения – на 7,3 %. За пять месяцев предоставлено кредитов на 4,7 %
больше, чем в прошлом году.
В свою очередь Премьер-министр Н. Азаров в начале июня заявил, что
на сегодняшний день у Украины нет острой необходимости в денежных
средствах Международного валютного фонда (хотя по прогнозу обозревателя
«Зеркала недели» такая необходимость вскоре может возникнуть. Во-первых,
потому что уже практически неизбежный рост закупочных цен на газ
негативно скажется не только на бюджетном, но и на платежном балансе
страны. Во-вторых, потому что принципиальных структурных изменений
в украинской экономике за последние полтора года не произошло – она
(а значит, и бюджетные поступления) продолжает практически всецело
зависеть от динамики мировых сырьевых и энергетических рынков.
В-третьих, потому что без возобновления сотрудничества с Международным
валютным фондом украинскому государству заемные ресурсы будут
обходиться значительно дороже как на внутреннем, так и на внешнем
рынках).
В данном контексте следует отметить, что вышеприведенному
заявлению Премьера предшествовали два знаковых события. Во-первых,
Минфин успешно завершил переговоры по пролонгации кредита ВТБ до
31 декабря. Заем был привлечен в июне 2010 г. на полгода под 6,68 %, но в
декабре его продлили еще на полгода по той же ставке. И вот новая
пролонгация. Таким образом, долговые выплаты Украины сокращаются на
2 млрд долл. Во-вторых, на недавнем аукционе по размещению облигаций
внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфин не удовлетворил ни
одной заявки. Другими словами, не пошел навстречу участникам рынка,
которые пытались добиться от него повышенной доходности. Это означает,
что у Минфина нет дефицита средств и потребности занимать под любые,
даже самые высокие проценты. «Если мы можем занимать меньше, значит, у
нас есть необходимые ресурсы бюджета. Другими словами, у нас есть, чем
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платить, и покупатели ОВГЗ это знают…», – подчеркнул в этой связи
директор департамента управления государственным долгом Министерства
финансов С. Макацария.
Представители Минфина обращают внимание и на тот факт, что
расходы на обслуживание новых долгов сейчас втрое ниже, чем
заимствований правительства Ю. Тимошенко.
В целом, по словам Премьер-министра Н. Азарова, «взвешенная
бюджетная политика позволила правительству стабилизировать ситуацию.
Призрак дефолта, который мог превратиться в реальность еще в начале
прошлого года, нас больше не пугает. Даже угрозу критического
подорожания газа правительство сумело минимизировать».
Успехи Кабмина в борьбе с «призраком дефолта» частично признал и
бывший заместитель министра экономики В. Рябошлык. По словам эксперта,
размеры государственного долга не настолько страшны, что могут привести
к дефолту. Аналогичные показатели проблемных стран еврозоны хуже,
однако они дефолт не объявляют.
Большинство обозревателей отмечают, что пока из-за благоприятной
внешней конъюнктуры экономика Украины растет темпами, близкими
к нынешним (около 5 %), стабильности госфинансов особенно ничего
не угрожает. В то же время многие эксперты придерживаются мнения, что
на самом деле одной из главных угроз для Украины в нынешней ситуации
становится не дефолт, а риски раскручивания нового инфляционного витка.
О серьезности
инфляционной
угрозы
прямо
говорится
в растиражированном СМИ письме главы НБУ С. Арбузова Премьерминистру Н. Азарову.
Следует также отметить, что бюджетные показатели первых пяти
месяцев нынешнего года выглядят намного презентабельнее своих
прошлогодних аналогов. В целом состояние как бюджетного, так
и платежного баланса действительно пока не вызывает особых опасений. Как
сообщил Национальный банк, в мае сохранялся приток валюты в страну
от нерезидентов, в результате чего сальдо валютных интервенций Нацбанка
составило «+ 127,2 млн долл. Правда, из-за необходимости выделить валюту
для очередных закупок газа НАК «Нефтегаз Украины» валовые
золотовалютные резервы Нацбанка немного сократились по сравнению
с предыдущими рекордными показателями (с 38,4 до 37,9 млрд долл.).
Согласно данным Минфина, по состоянию на 1 июня 2011 г. остатки
на консолидированном счете Госказначейства достигли в мае трехлетнего
максимума (17,5 млрд грн), увеличившись в течение мая текущего года в
1,8 раза. При этом валютные запасы правительства тоже остаются весьма
приличными – около 2,25 млрд долл. (по состоянию на середину июня).
По итогам пяти месяцев с начала года доходы бюджета составили
119 млрд грн (41,7 % плана на весь год – 285,1 млрд), почти на 27 %
превысив аналогичный прошлогодний показатель. Также, по данным
Минфина, возврат НДС за этот период составил 16,7 млрд грн, что в 2,6 раза
больше прошлогодних аналогов. В результате, по словам Премьер-министра,
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дефицит государственного бюджета составил в январе – мае чуть более 1 %,
а по итогам года ожидается дефицит менее 3 % ВВП.
В то же время за первые четыре месяца с начала года госдолг (прямой
и гарантированный) возрос более чем на 31 млрд грн и на 1 мая составлял
463,3 млрд грн. По подсчетам экс-министра финансов В. Пинзеника,
по состоянию на май каждый украинец должен уже более 10 тыс. грн,
не учитывая процентов по кредитам.
В целом по году, как ранее сообщал Премьер-министр Н. Азаров, в
2011 г. Украине необходимо отдать 88 млрд грн долгов. При этом пик
выплат, по его же словам, предположительно придется на июль 2011 г., когда
правительство должно будет вернуть кредиторам около 19 млрд грн. «Это
больше, чем годовые расходы на всю систему образования в Украине.
Никогда еще наше государство не было должно такую астрономическую
сумму. И львиная ее доля – это одалживание в 2009 г. под почти 30 %
годовых», – акцентировал внимание на серьезности положения Премьер.
Что же касается вопросов, связанных с уровнем жизни в Украине, то,
как проинформировал вице-премьер-министр Украины, министр социальной
политики С. Тигипко, на повышение зарплат бюджетникам в этом году
дополнительно выделены 2,4 млрд грн. «По итогам первых пяти месяцев мы
получили перевыполнение доходной части бюджета, и принято решение
направить эти средства на повышение зарплат работникам бюджетной
сферы, а также на финансирование программы по улучшению социального
обеспечения украинцев до 2015 г.», – сообщил С. Тигипко.
Он напомнил, что для работников первого тарифного разряда с 1 июля
оплата будет повышена до 635 грн, с 1 сентября – до 641 грн, с 1 октября – до
660 грн, а с декабря – до 704 грн. «Для остальных повышение будет
рассчитано соответственно коэффициентам. В итоге оклад школьного
учителя повысится на 197 грн, хирурга – на 191 грн, а доцента вуза – на
270 грн», – объяснил С. Тигипко.
По его словам, также предусмотрена одноразовая выплата в размере
пяти окладов выпускникам-медикам и фармацевтам, которые будут работать
в сельской местности, надбавки за выслугу лет работникам социальной
сферы и др.
О том, что улучшение ситуации в экономике государства положительно
сказалось, кроме прочего, на росте заработной платы украинцев, заявил и
первый заместитель министра социальной политики Украины В. Надрага.
«Средний размер заработной платы на 1 мая 2011 г. составляет 2533 грн, что
на 20,3 % больше мая 2010 г. Тем временем реальная заработная плата
возросла на 9,7 % против аналогичного месяца прошлого года», –
констатировал первый заместитель министра.
Он обратил внимание на то, что весь 2009 г. реальная, с учетом
инфляции, зарплата имела отрицательное значение. «И только в
2010–2011 гг., когда нашему правительству удалось приостановить
инфляцию, доходы работников стали расти в реальном измерении, а не
только в фактических цифрах», – подчеркнул первый заместитель министра,
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отметив, что нынешние показатели перекрывают по темпам роста
предыдущий год.
В. Надрага также сообщил, что по данным Госкомстата, по состоянию
на 1 мая 2011 г. задолженность по зарплате достигла 1,3 млрд грн. «Это на
26,6 %, или на 462 млн грн меньше, чем на начало деятельности нового
правительства. Поскольку на 1 марта 2010 г. задолженность составляла
1,7 млрд грн», – констатировал он.
О том, что суммарная покупательная способность украинцев за год
существенно возросла, свидетельствует, кроме прочего, тот факт, что
розничный товарооборот предприятий торговли и ресторанного хозяйства
Украины в январе-мае этого года вырос (в сопоставимых ценах) на 15,2 % по
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (В январе – мае 2010 г. рост
этого показателя также фиксировался, но всего лишь на 1,1 % к январю –
маю 2009 г.).
Впрочем, многие эксперты весьма сдержанно оценивают оптимизм,
который демонстрирует власть. Конечно, после лет, пришедшихся на разгар
кризиса, отрицать наметившиеся позитивные тенденции в экономике не
могут даже ярые оппозиционеры. Другое дело, что их можно объяснить,
например, тем, что конъюнктура для традиционных экспортных отраслей
Украины сложилась неожиданно благоприятная, что вряд ли можно записать
в заслуги Кабмина.
Ныне же мировая экономика замедляет темпы. Прогнозы относительно
ее роста уже озвучили МВФ и международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings. Для Украины, экономика которой ориентирована на экспорт, это
может означать только одно – падение спроса на ее продукцию.
Как считает директор аналитического агентства БЕСТ В. Гладкий,
«риском для нас является слишком слабая, слишком вялая экономическая
динамика
Украины,
которая
скорее
отражает
саморазвитие,
самовосстановление, самоспасение бизнеса и населения, чем результат
продуманной экономической политики. Темпы восстановления могли быть
выше, если бы в первой половине года Кабмин позаботился о реализации тех
пунктов, которые были в стратегическом плане на этот год. Что не было
сделано из того, что можно было сделать? Не было поддержки внутренних
факторов
экономического
роста,
стимулирования
секторов,
ориентированных на удовлетворение внутреннего спроса – легкая,
промышленость, сфера услуг, транспорт. И серьезным упущением было то,
что импульс дерегуляции, запущенный в прошлом году, постепенно сошел на
нет и умер», – подчеркивает эксперт.
Президент Центра рыночных реформ В. Лановой со своей стороны,
считает, что «экономика сейчас находится в стадии стагнации – она не растет
и не трансформируется структурно, а находится в пассивном состоянии. То,
что официальная статистика выдает 4–5 % роста, – это статистическая
ошибка. Половину в этом ВВП у нас занимает экспорт. На 60 % по
сравнению с августом возросли мировые цены на хлеб, зерно, подсолнечное
масло, металл подорожал в связи с японскими событиям плюс
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восстановились после кризиса экономики азиатских стран, в том числе
персидского залива. И этот рост цен, а также, и рост объемов валютной
выручки у нас преподносится как рост производства. Резервы же
Национального банка растут за счет того, что в прошлом году правительство
одолжило за рубежом 8 млрд долл.».
А директор департамента аналитики компании Astrum А. Блинов
напоминает: «В экономике не все однозначно и черно-бело, и иногда
позитивные вещи вроде роста влекут за собой такие негативные, как
ускорение инфляции. Если оценивать экономику одним словом, то, что
сейчас происходит, – подъем. Мы находимся в хорошей стадии
экономического цикла, причем далеко не в ее конце, и те цифры, которые
свидетельствуют о росте розничной торговли, доходов населения, ВВП,
отражают действительность.
Но есть и плохие тенденции: тот же рост внутреннего потребления,
притом, что на него наложились еще и газовые цены, приводит к тому, что
растет дефицит внешней торговли. Импорт растет еще быстрее, чем экспорт,
и, бесспорно, нам это аукнется, как аукнулось в 2008 г.».
Как бы подводя определенный итог, директор Украинского института
экономических исследований И. Бураковский подчеркивает, что ныне в
Украине «идет экономическое восстановление, которое сопровождается
очень противоречивыми процессами. К сожалению, шаги, которые были
сделаны в области экономической политики, во многом задавались и
задаются вектором нашего сотрудничества с МВФ. Есть позитивные
тенденции, но экономика все больше уходит в тень. …Существуют проблемы
и в социальной сфере: государству по-прежнему тяжело выполнять
социальные обязательства. И это касается не только выплаты пенсий, но и
поддержки социальной сферы – оптимизации тех же самых учебных
заведений. Нынешняя ситуация имеет и положительные моменты, но,
видимо, мы все-таки находимся только на пороге преобразований, которые
действительно модернизируют украинскую экономику».
Резко критикует работу исполнительной власти глава Комитета
экономистов Украины А. Новак. Он отмечает, что «правительство не провело
необходимых мероприятий, чтобы прекратить длительный кризис в Украине.
Бюджетный и Налоговый кодексы были использованы не для реформ, а для
консервации бюджетной и налоговой систем в том состоянии, в котором они
хаотически формировались 20 лет независимости. Таким образом, мы имеем
гиперцентрализованную бюджетную систему, в которой 80 % бюджетных
ресурсов аккумулируется в центральном бюджете. У местного
самоуправления просто не остается собственных ресурсов, и Налоговый
кодекс только подтвердил это состояние, отнеся к местным бюджетам аж
один налог и три небольших сбора».
Что же касается пенсионной реформы, то, по мнению эксперта, «из тех
главных ее элементов, которые были озвучены, понятно, что это не реформа,
а просто поднятие пенсионного возраста».
Многие обозреватели СМИ также считают, что реальные успехи
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властной команды в процессе модернизации страны весьма скромны – за
половину ключевого реформаторского года ряд главных из запланированных
масштабных преобразований не прошли даже законодательный уровень.
Хотя под занавес политического сезона парламент принял еще две реформы
из запланированных – пенсионную и медицинскую.
Эксперты отмечают, что в данном случае власть сознательно пошла на
обвал своего рейтинга, поскольку ей пришлось выбирать из двух зол:
пожертвовать политическим рейтингом, повысив пенсионный возраст, или
остаться без денег МВФ в преддверии прогнозируемой рядом экспертов
второй волны экономического кризиса. Первый вариант оказался более
предпочтительным – до парламентских выборов можно успеть возместить
рейтинговые потери, да и негатив от пенсионных новаций скажется не сразу.
Не менее «чувствительная» реформа высшего образования отложена, по
крайней мере, до осени. После того как Президент раскритиковал работу
министров гуманитарного блока, Д. Табачник в данном вопросе
предпочитает особо не спешить. Его обновленный законопроект все еще
пребывает в недрах Кабмина, а в парламенте уже зарегистрирован
альтернативный проект, внесенный представителем Президента в Верховной
Раде Ю. Мирошниченко.
Давно «перезрела» реформа в сфере ЖКХ. Хотя уже создана рабочая
группа,
которая
наработала
первоочередные
мероприятия
по
реформированию ЖКХ и разработке новой тарифной политики.
Далека от завершения и проходит не так быстро, как планировалось, и
административная реформа. Спустя полгода после ее начала глава
государства все еще продолжает увольнять лишних заместителей министров
и утверждать обновленные положения о работе органов исполнительной
власти. Реформирование налоговой и таможенной служб отложено до осени.
Сводных данных о сокращении численности госслужащих, равно как и
расходов на их содержание, нет. Более того, бюджетные траты на отдельные
министерства, наоборот, увеличились.
Обозреватель «КонтрактовUA» в данной связи констатирует, что
некоторые реформы оказались сугубо декларативными, другие же были
проведены исключительно в интересах самой властной верхушки. А самые
болезненные меры откладываются из-за падения рейтингов партии и
призрака грядущих выборов.
Так, по его мнению, «реформа образования свелась к восстановлению
11-летнего обучения, лихорадке с правилами поступления в вузы,
переписанными учебниками истории, а также к недавнему запрещению
вузовским преподавателям участвовать в семинарах и конференциях за
бюджетный счет. Вершиной реформы можно считать сокращение числа
вузов, предпринятое с целью установления контроля над их имуществом и
постановки в их главе угодных ректоров».
В целом же, как уверяет председатель Союза ученых-экономистов
Украины А. Кендюхов, «итогом, конечной целью всех реформ в Украине
должно быть изменение структуры национального производства в
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кратчайшее время. Это и есть главная нынешняя проблема Украины, где
сохраняется морально и физически устаревшая сверхэнергоемкая структура
производства. …То, что мы наблюдаем, скорее похоже на эмпирический путь
поиска инструментов, способных повлиять на экономику. Но системного
характера в этой работе я, например, констатировать не могу».
Следует подчеркнуть, что недоволен ходом осуществления реформ и
В. Янукович. В середине весны с его стороны началась активная критика
Кабмина. 27 апреля был принят План действий на 2011 г. по внедрению
программы экономических реформ на 2010–2014 гг. (эксперты отмечают, что
фактически указанный план – очередное напоминание о том, что в
реформировании нуждаются все сферы отношений в государстве. Кроме
того, практически каждый пункт данного плана не содержит конкретики).
Однако сам В. Янукович продолжает демонстрировать оптимизм по
поводу хода реформ. «Украина начала путь модернизации страны
практически по всем направлениям. В этом году будут охвачены реформами
21 направление жизнедеятельности нашего государства – в прошлом году мы
охватили семь, и до конца нынешнего года добавятся еще 14», – убеждал
9 июня украинский Президент председателя Венецианской комиссии
Д. Букиикио.
В этой связи отмечается, что недавние отставки в Кабмине – попытка
сменить исполнителей на тех «фронтах» реформ, застой в которых наиболее
очевиден рядовому электорату.
Кроме того, как сообщает издание Comments.ua, Президент решил
провести проверку деятельности правительства Н. Азарова за 2010 г.
Ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника в Кабмине, издание
информирует, что на эти цели выделено 70 млн грн. По его информации,
независимый аудит Кабмина Н. Азарова будет проводить американская
фирма Trout Cacheris, которая проверяла итоги работы правительства
Ю. Тимошенко.
В данном контексте можно отметить, что возможная отставка Кабмина
Н. Азарова уже несколько недель является одной из топ-тем в
медиапространстве. Даже «регионалка» И. Богословская заявила, что
реформы Н. Азарова – это вчерашний день и что нынешний состав Кабинета
Министров должен немедленно пойти в отставку.
В целом эксперты допускают, что, очевидно, нынешним Премьерминистром могут пожертвовать, чтобы снять социальную напряженность в
обществе. Но возможная отставка Н. Азарова не отразится в целом на
экономической ситуации в Украине. Одним из главных мотивов отставки
Премьера считается провал газовых переговоров: российское руководство не
поддается, а цена на газ до конца года для Украины может превысить
400 долл. за 1 тыс. куб. м.
Таким образом, говоря о работе Кабинета Министров в первой половине
2011 г., можно констатировать определенное улучшение в социальноэкономической сфере Украинского государства. Вместе с тем, учитывая
потенциальное ухудшение внешних факторов, а также, по мнению многих
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экспертов, недостаточные темпы осуществления реформ в Украине, ситуация
в государстве продолжает оставаться непростой. Также высказывается
мнение, что времени на принятие непопулярных шагов у власти уже почти не
осталось – приближающаяся парламентская кампания заставит политикум
жить совсем по другим правилам.
Р.S. В 2011 г. Украина поднялась с 106-го на 110-е место в рейтинге
эффективности деятельности власти. Об этом говорится в рейтинге The
Failed States Index, который ежегодно составляют организация Fund for Peace
и журнал Foreign Policy по результатам эффективности деятельности власти
стран мира.
Зачисленные в рейтинг 177 стран исследуются по 12 социальноэкономическим и политическим индикаторам, среди которых: диспропорции
в развитии, легитимность государственной власти, уровень недовольства
властями отдельных общественных групп, соблюдение прав человека и др.
Из постсоветских стран Украину опередили лишь страны Балтии –
Латвия (135), Эстония (140) и Литва (149).
С. Горовая, соб. кор. СІАЗ НБУВ

Кристин Лагард – приступила к работе,
а экс-глава МВФ – в центре нового скандала
Как сообщают СМИ, К. Лагард, избранная 28 июня 2011 г. новым
директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), с
5 июля официально приступила к работе.
Она стала первой женщиной в истории, возглавившей МВФ. До этого
К. Лагард занимала должность министра финансов Франции.
К. Лагард назначена главой МВФ на пятилетний срок. Выборы нового
руководителя фонда понадобились после того, как в мае с. г. прежний
управляющий МВФ Д. Стросс-Кан был обвинен в попытке изнасилования
горничной нью-йоркского отеля и ушел в отставку в связи с уголовным
преследованием.
Соперником К. Лагард на выборах главы МВФ был управляющий
Центральным банком Мексики А. Карстенс, но ему не удалось преодолеть
негласную конвенцию, согласно которой МВФ всегда руководит европеец.
Как подчеркивают наблюдатели, К. Лагард возглавила МВФ в тот
момент, когда фонд активно участвует в решении долговых проблем Греции
и еврозоны в целом. К. Лагард хорошо осведомлена об этих проблемах,
поскольку занималась ими на посту министра финансов своей страны.
Однако теперь ей предстоит выступать от имени международной
организации, которая формально представляет 187 стран и в последнее время
активно критикуется за несправедливый «перекос» в пользу развитых
западных государств.
11

Как информируют СМИ, К. Лагард на своей первой пресс-конференции
в качестве главы МВФ выделила три основных приоритета в развитии МВФ,
в соответствии с которыми это ведомство должно стать более объединенным,
надежным и всеобъемлющим.
К. Лагард также обязалась продвигать реформы, которые бы помогли
странам с развивающимися рынками иметь большее влияние в организации.
«Нет никакой категории стран, которая заслуживает особого отношения, нет
и такой, которая почувствует жесткое обращение», – цитируют СМИ главу
МВФ.
К. Лагард констатировала, что мировая экономика набирает обороты
после выхода из глобального финансового кризиса 2007–2009 гг., но
неравномерно: одни страны уже почти вышли на докризисные показатели,
другие еще борются с остатками рецессии. При этом на фоне роста мировой
экономики особенно заметна роль, которую играют экономики
развивающихся стран, в первую часть – Китая и Индии. Новый руководитель
МВФ твердо убеждена, что необходимо внести изменения в устав этой
организации, которые отражали бы реальную роль и значение экономик
развивающихся стран.
К. Лагард напомнила, что в 2010 г. участники МВФ согласились дать
больше прав развивающимся государствам, и вот пришло время воплотить
обещание в жизнь.
Глава МВФ убеждена, что следует «освежить кровь» фонда, приглашая
на высокие посты представителей развивающихся стран, но делать это нужно
взвешенно и продуманно.
К. Лагард сообщила, что одним из приоритетов для нее сегодня
является ситуация в еврозоне. И запланировано специальное заседание
руководства МВФ, посвященное выделению финансовой помощи Греции.
К. Лагард уже продемонстрировала свою решимость спасти Грецию от
дефолта.
По информации СМИ, один из членов совета МВФ сообщил о том, что
директор-распорядитель Международного валютного фонда может назначить
своим заместителем китайца Ж. Миня. Ранее он работал одним из советников
бывшего главы МВФ Д. Стросс-Кана.
Если китайскому финансисту удастся занять пост заместителя
директора-распорядителя фонда, в его обязанности войдет ведение заседаний
совета организации в отсутствие К. Лагард. Она уже упоминала о своем
намерении предоставить значимые роли в МВФ представителям стран с
развивающейся экономикой. Кроме того, она заявила, что собирается ввести
новую должность в высших кругах организации, которую также займет
представитель одного из этих государств.
Тем временем, по данным источников в МВФ, США планируют
назначить на должность заместителя главы МВФ исполняющего обязанности
советника в Белом доме Д. Липтона. В планы Соединенных Штатов входит
оставить на посту американца: на данный момент заместителем главы МВФ
является Д. Липски, который уйдет в отставку в конце августа 2011 г.
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Аналитик «Инвесткафе» А. Бодрова, комментируя назначение
К. Лагард новым главой Международного валютного фонда, отметила, что по
ее мнению, новый глава МВФ должна усилить надзор за финансовым
сектором в еврозоне.
«Вопрос о том, кто станет преемником экс-главы Международного
валютного фонда, закрыт – накануне новым директором-распорядителем
МВФ назначена министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард.
Поддержку Лагард обеспечили крупнейшие европейские экономики,
заинтересованные в том, чтобы монетарная политика МВФ в отношении
проблемных стран еврозоны исполнялась в прежнем русле и объеме.
Кристин Лагард, не понаслышке знакомая со спецификой европейской
экономики, уже признала, что намерена следовать текущему курсу МВФ и
продолжать реализовывать начатое Домиником Стросс-Каном», – говорится
в комментарии эксперта.
По ее мнению, для еврозоны назначение К. Лагард на пост главы МВФ
– сейчас нейтральное событие, так как уже пару недель вопрос требовал
только соблюдения формальностей. «Теперь важно, чтобы МВФ продолжил
занимать ту же жесткую позицию в отношении проблемных периферийных
европейских стран, что и раньше, а также усилил надзор за финансовым
сектором в регионе», – полагает аналитик.
Бывший же глава МВФ Д. Стросс-Кан освобожден из-под ареста в
Нью-Йорке в связи с утратой судебных перспектив дела об изнасиловании им
иммигрантки из Гвинеи.
По сведениям газеты The New York Post, со ссылкой на источник в
прокуратуре Нью-Йорка, вопрос о снятии обвинений с Д. Стросс-Кана по
делу об изнасиловании горничной нью-йоркского отеля практически решен,
и официально об этом будет объявлено в ближайшие дни – на очередных
слушаниях по делу, намеченных на 18 июля, или даже раньше. Говоря о
предполагаемой жертве господина Стросс-Кана, 32-летней иммигрантке из
Гвинеи Нафиссату Диалло, источник в прокуратуре признал, что «доверия ее
словам настолько мало, что мы не сможем добиться с ней успеха в суде».
Впрочем, Д. Стросс-Кан оказался в центре нового скандала. На сей раз
в роли жертвы попытки изнасилования со стороны известного французского
политика, якобы предпринятой им в 2002 г., предстала его соотечественница,
32-летняя журналистка и писательница Т. Банон – дочь соратницы господина
Стросс-Кана по Соцпартии А. Мансуре.
Парижский адвокат госпожи Банон Д. Кубби заявил о подаче иска
против Д. Стросс-Кана. Как следует из искового заявления, господин СтроссКан попытался насильственным образом вступить в сексуальную связь с
Т. Банон девять лет назад, когда она, в ту пору начинающий репортер одного
из парижских изданий, пришла брать у него интервью.
В ответ адвокаты бывшего главы МВФ подали встречный иск против
Т. Банон, обвинив ее в клевете. По версии защиты, история о попытке
изнасилования почти десятилетней давности является «плодом воображения»
госпожи Банон.
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Между тем второй скандал сделал ситуацию вокруг политического
будущего Д. Стросс-Кана предельно запутанной. Официальный
представитель Соцпартии Б. Амон заявил, что участие господина СтроссКана в президентских выборах 2012 г. является «наименее вероятным
сценарием». Впрочем, он дал понять, что последнее слово останется за
господином Стросс-Каном – при желании он может подать заявку на участие
в первичных партийных выборах, на которых определится кандидат от
Социалистической партии на президентских выборах будущего года (срок
подачи заявок на участие в праймериз истекает 13 июля). «Давайте дадим
Доминику Стросс-Кану возможность перевести дух и сказать все самому,
когда он будет к этому готов»,– заявил Б. Амон.
В свою очередь опросы свидетельствуют, что общественное мнение во
Франции раскололось. Так, опрос «Ipsos survey» показал, что 51 % французов
считают карьеру господина Стросс-Кана завершенной, однако 42 %
полагают, что он может вернуться. При этом среди сторонников Соцпартии
число верящих в возможность возвращения Д. Стросс-Кана составляет 57 %.
Согласно опросу службы «Harris», 42 % респондентов все еще считают,
что Д. Стросс-Кан мог бы стать хорошим президентом Франции. При этом по
уровню популярности опальный политик опережает всех претендентовсоциалистов, способных бороться с Н. Саркози на выборах будущего года.
События, связанные с изменением руководства МВФ, на ряду с
элементом сенсационности, для Украины имеют особое значение в том
плане, что она нуждается в финансовой подпитке фонда для выхода из очень
сложной ситуации, оставленной прежним правительством, что забывается в
настоящее время общественным мнением в Украине. Можно прогнозировать,
что новое руководство МВФ, учитывая создавшуюся финансовою ситуацию
в Европе, станет более жестким к условиям выполнения обязательств нашей
страной в соответствии с функционированием механизма кредитования.
Данное обстоятельство может создать существенные проблемы для
правительства, связанные с вероятным повышением цен на коммунальные
платежи и т. д.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Литвин направив телеграми
співчуття виконуючому обов’язки Голови Ради Федерації, першому
заступникові Голови Ради Федерації Федеральних зборів Російської
Федерації О. Трошину і Голові Державної думи Федеральних зборів
Російської Федерації Б. Гризлову. «З глибоким сумом народні депутати
України сприйняли трагічну звістку про загибель людей у результаті
катастрофи теплоходу «Булгарія» на р. Волга», – зазначається в телеграмах.
В. Литвин від імені Верховної Ради України висловлює щирі співчуття
рідним і близьким загиблих (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
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***
Голова Верховної Ради України В. Литвин 11 липня в рамках
офіційного візиту до Республіки Вірменія зустрівся з Прем’єр-міністром
Вірменії Т. Саркісяном.
Сторони обговорили питання економічної співпраці між Україною і
Вірменією та ролі парламентів у цьому процесі. У цьому контексті Голова
Верховної Ради України підкреслив, що «ми надаємо великого значення
візиту Прем’єр-міністра України, який має відбутися найближчим часом до
Вірменії, а також тим рекомендаціям і пропозиціям, які були напрацьовані
під час п’ятого засідання Спільної міжурядової українсько-вірменської
комісії з питань економічного співробітництва». Він переконаний, що «час
для примірки та розмов вичерпано, необхідно переходити до реалізації
намірів».
У свою чергу Прем’єр-міністр Вірменіїт під час обговорення планів
досягти розміру зовнішнього торгівельного обігу у 300 млн дол., зазначив,
що «навіть цей показник не відповідає нашим можливостям». «Ми
розраховуємо на значно більші показники», – наголосив він.
За словами В. Литвина, транспорт, енергетика, сільське господарство та
інше – це ті сфери, в яких ми можемо докласти спільних зусиль в інтересах
обох держав та для покращення життя українського і вірменського народів.
При цьому він звернув увагу на відсутність бар’єрів та спірних питань у
відносинах між країнами, висловивши упевненість у тому, що у співпраці
між Україною і Вірменією існує великий потенціал, який ще не задіяний.
Конкретними кроками стануть у цьому напрямі і спільні проекти в гірничовидобувній сфері, і інвестування у важливі для обох держав сфери
виробництва.
Голова Верховної Ради України наголосив, що Україна надає великого
значення розширенню двосторонніх зв’язків з Вірменією у сфері освіти та
науки.
Користуючись нагодою, керівник українського парламенту звернувся до
Прем’єр-міністра Вірменії з проханням посприяти продовженню
функціонування філії Тернопільського Національного економічного
університету у Вірменії – єдиного на Південному Кавказі українського
вищого навчального закладу.Народний депутат України Н. Мхітарян
розповів про життя вірменської громади в Україні, наголосивши на тому, що
всі її члени почувають себе комфортно і не мають жодних проблем,
пов’язаних з їхньою національною приналежністю.
Прем’єр-міністр Вірменії висловив вдячність керівництву України за
таку політику щодо українських вірмен. Крім того, він подякував за
врівноважену та збалансовану позицію України у питанні Нагорного
Карабаху, зазначивши, що «це сприятиме розв’язанню цієї проблеми».
Зі свого боку В. Литвин запевнив: «Ми розуміємо чутливість та
важливість цієї складної проблеми і під час головування в ОБСЄ будемо
дотримуватися об’єктивної позиції» (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
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***
Голова Верховної Ради України В. Литвин в ході дводенного
офіційного візиту до Республіки Вірменія зустрівся з Головою
Національних зборів Республіки Вірменія О. Абраамяном. Під час зустрічі
керівники парламентів України та Республіки Вірменія обговорили питання
активізації економічної співпраці між країнами. Зокрема, було запропоновано
відкрити Український торговий дім у Вірменії та Вірменський торговий дім в
Україні.
Сторони відзначили зростання зовнішнього торгового обороту між
Україною та Республікою Вірменія, який у 2010 р. становив 238,71 млн дол.
США, що у порівнянні із 2009 р. більше майже на 29 млн дол. (13, 8 %). За
I квартал нинішнього року загальний зовнішньоторгівельний оборот між
країнами у порівнянні із таким же періодом минулого року збільшився майже
на 34,9 %. За словами керівника українського парламенту, цей показник
планується довести до кінця 2011 р. до 300 млн дол. Сприяти цьому, на його
переконання,
мають
рекомендації,
пропозиції
та
напрацювання
5-го засідання Спільної міжурядової українсько-вірменської комісії з питань
економічного співробітництва, яке відбулося наприкінці червня цього року, а
також українсько-вірменського бізнес-форуму, який було проведено в рамках
візиту Голови Вірменської держави у Київ 1–2 липня 2011 р.
Крім того, під час зустрічі керівників українського та вірменського
парламентів обговорювалося питання підтримки вірменської діаспори в
Україні, кількість якої налічує більше 400 тис. В.Литвин запевнив свого
колегу у тому, що керівництво України робить все можливе, аби «члени
вірменської громади в Україні почували себе комфортно і мали можливість
задовольняти духовні та культурні потреби». Голови парламентів України та
Вірменії наголосили на необхідності і готовності сторін активізувати
парламентську складову українсько-вірменських відносин, зокрема,
активізацію контактів на рівні керівництв парламентів, комітетів, груп
дружби та політичних фракцій. У роботі української делегації беруть участь
народні депутати України В. Скубенко – член депутатської групи Верховної
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Вірменія, голова
підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
Н. Мхітарян – член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної
політики (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. –
11.07).
***
11 липня під час офіційного візиту парламентської делегації України
на чолі з Головою Верховної Ради України В. Литвином до Республіки
Вірменія відбулася зустріч представників обох парламентів.
Під час зустрічі офіційних делегацій України та Республіки Вірменія на
чолі з керівниками парламентів Голова Національних зборів Республіки
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Вірменія О. Абраамян запропонував створити міжпарламентську комісію зі
співробітництва України та Вірменії.
Голова Верховної Ради України В. Литвин підтримав цю ідею,
відзначивши, що «це дозволить вийти на якісно новий рівень взаємовідносин
між Національними зборами Вашої країни і Верховною Радою України». Він
підкреслив, що «сьогодні створені всі передумови для того, аби досягти нової
якості і нової динаміки у співробітництві не лише між парламентами обох
країн, а й між обома державами».
Керівник українського парламенту запросив свого вірменського колегу
відвідати Україну з офіційним візитом (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин, перебуваючи з офіційним
візитом у Республіці Вірменія, вшанував пам’ять жертв геноциду вірмен.
В. Литвин на чолі української парламентської делегації поклав вінок до
Меморіалу Цицернакаберд та відвідвав Інститут геноциду вірмен (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин висловлюєтьзя за
координацію Україною і Вірменією роботи у міжнародних
міжпарламентських організаціях. Про це керівник українського
парламенту наголосив у Єревані під час зустрічі з представниками
Національних зборів Республіки Вірменія, відповідаючи на їхні запитання.
В. Литвин підкреслив, що є «необхідність координації і активізації
наших зусиль в міжнародних міжпарламентських організаціях: це і ПАРЄ, і
парламентський вимір Східного партнерства ЄВРОНЕСТ, ПАЧЕС, ОБСЄ».
Він наголосив, що питання безпеки, питання врегулювання
«заморожених конфліктів» – це ті питання, над якими сьогодні треба
працювати. При цьому В. Литвин нагадав, що Україна зараз головує в
Комітеті міністрів Ради Європи і у 2013 р. розпочне головування в ОБСЄ.
«Ми розглядаємо це головування не як спосіб вирішення власних питань, а
як можливість вплинути на розв’язання проблем, у тому числі тих, які стоять
перед країнами пострадянського простору», – сказав Голова Верховної Ради
України.
В. Литвин запевнив співрозмовників у тому, що «Україна не матиме
упередженого ставлення і підходитиме зважено й об’єктивно до усіх
проблемних питань». «Ми будемо працювати, щоб знаходити точки дотику,
адже від цього залежить безпека в Європі», – зазначив він. Голова Верховної
Ради, окресливши принципи, якими керуватиметься Україна, головуючи в
міжпарламентських організаціях, наголосив, що це будуть питання
дотримання прав людини, права дітей, верховенство права як головна умова
розвитку демократії, розвиток демократичних принципів на рівні місцевого
самоврядування. Парламентська делегація Верховної Ради України на чолі з
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В. Литвином перебуває з офіційним візитом в Республіці Вірменія 11 і
12 липня (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. –
11.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин 11 липня в рамках
дводенного офіційного візиту до Республіки Вірменія зустрівся з
Католікосом усіх вірмен Гарегіном ІІ у м. Ечміадзін.
«Нас зближує спільна віра, культура. Я думаю, можна говорити про
схожість доль наших народів, які пережили злети та падіння», – сказав він.
Католікос усіх вірмен висловив задоволення тим, що відносини між
Україною та Вірменією розвиваються та відзначив важливий вклад у
зміцнення взаємин між нашими народами вірменської громади в Україні і
української громади у Вірменії (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 12.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин і члени офіційної делегації
українського парламенту ознайомилися із зібраннями Інституту
стародавніх рукописів Матенадаран імені Св. Месропа Маштоца у
Єревані.
Фонди цього науково-дослідницького центру при урядові Республіки
Вірменія – одне з найбільших сховищ рукописів у світі, вони нараховують
більше 17 тис. рукописів і більше 100 тис. старовинних архівних документів.
Поруч з вірменськими рукописами тут зберігаються рукописи російською,
латинню, грецькою, японською та іншими мовами. Також тут зберігається
унікальна колекція першодруків вірменських книг, твори древніх істориків,
філософів, математиків, географів, лікарів.
В. Литвин після огляду експозиції у Книзі записів Почесних гостей
зокрема зазначив, що «це унікальне зібрання – яскраве свідчення великої
культури і древньої історії вірменського народу, що є запорукою його
великого й прекрасного майбутнього». Він щиро подякував сподвижникам і
зберігачам пам’яті вірменського народу (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин в ефірі програми «Велика
політика з Є. Кисельовим» на телеканалі «Інтер» 8 липня повідомив, що
парламент із вересня 2010 р. заощадив 4,8 млн грн за рахунок невиплат
заробітних плат депутатам, які не відвідують пленарні засідання.
При цьому він зауважив, що Комітет з питань Регламенту, депутатської
етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України намагається
скасувати це розпорядження. В. Литвин повідомив, що 4 комітети
відмовилися виконувати цей документ.
Водночас, за його словами, «проблематичним» є і той факт, що окремі
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народні депутати із числа тих, які найчастіше не відвідують пленарні
засідання, одразу після набуття депутатських повноважень написали заяви із
проханням перераховувати їхню зарплату на ті чи інші благодійні цілі. Це,
зазначив В. Литвин, поставило перед вибором: «Або заощаджувати
заробітний фонд парламенту і не перераховувати ці кошти в благодійні
організації, або ж передавати депутатські зарплати на доброчинність» (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
На наступній сесії Верховної Ради України готується до розгляду
майже тисяча законопроектів. Про це Голова Верховної Ради України
В. Литвин повідомив під час інтерв’ю 5-му телеканалу 10 липня.
При цьому він уточнив, що запропоновані народними депутатами
законопроекти становлять 90 % загального числа поданих документів, 10 % –
подані Президентом, Кабінетом Міністрів і Національним банком. Керівник
парламенту також додав, що восени Верховна Рада має розглянути «досить
складне питання» – законопроект про ринок землі.
В. Литвин, відповідаючи на запитання журналіста щодо заяв про
нівелювання ролі парламенту через ухвалення усіх законопроектів, поданих
Президентом України і Урядом, зазначив, що не підтримує подібну точку
зору, хоча «така оцінка має право на життя». «Тут треба сказати, що є
нівелюванням, а що ні», – наголосив він, зауваживши, що навряд чи була б
позиція парламенту принциповою, якби «запропоновані Президентом чи
Кабінетом Міністрів документи Голова Верховної Ради викинув у смітник і
демонстрував таку позицію».
Керівник українського парламенту наголосив, що «виходить з
необхідності розуміння спільної відповідальності, спільної роботи. Тоді не
буде
ніякого
нівелювання»
(Сайт
Верховної
Ради
України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Заступник Голови Верховної Ради України М. Томенко спільно з
народними депутатами України Є. Добряком і Т. Чорноволом на
запрошення Парламенту Ісламської Республіки Іран з 10 по 14 липня
перебуватимуть в Ісламській Республіці Іран.
Під час візиту української парламентської делегації до Ірану передбачені
зустрічі з Головою Меджлісу Ісламської Ради, Секретарем Вищої ради
національної безпеки, Міністром закордонних справ та іншими посадовими
особами (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Заступник Голови Верховної Ради України М. Томенко, коментуючи
прийняття парламентом Закону «Про судовий збір», яким, зокрема,
передбачається запровадити судовий збір за подання заяв, скарг до суду
та видачу судами документів, відзначив, що влада почала ліквідовувати
19

закони на захист свободи слова.
М. Томенко наголосив, що у запроваджених новим Законом ставках
судового збору відсутні чинні запобіжники щодо захисту ЗМІ та журналістів
від необґрунтованих позовних вимог, що пред’являються у зв’язку з їхньою
професійною діяльністю.
Він пояснив, що в новоухваленому Законі «Про судовий збір» відсутні
градації ставок збору з позовних заяв про відшкодування моральної шкоди.
Підсумовуючи, віце-спікер спрогнозував, що, якщо Президент підпише
даний закон, то «на місцевому рівні ми станемо свідками закриття цілої
низки друкованих засобів масової інформації» (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Постійна делегації Верховної Ради України у Парламентській
асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі завершила
роботу на ХХ Щорічній сесії ПА ОБСЄ у м. Белград (Республіка Сербія)
Перед завершенням ХХ сесії, 9 липня 2011 р., ПА ОБСЄ ухвалила
резолюцію «Ядерна безпека і охорона навколишнього середовища», внесену
Україною. Проект резолюції був ініційований керівником Постійної делегації
Верховної Ради України, головою парламентського комітету у закордонних
справах О. Білорусом та ухвалений переважною більшістю голосів під час
гострої дискусії з представниками країн, які виступили за повну заборону
атомної енергетики.
Під час дискусії О. Білорус акцентував увагу на необхідності реалізації
національних і міжнародних стратегій, які забезпечують екологізацію і
безпеку атомної енергетики як найвищі пріоритети.
Керівник Постійної делегації Верховної Ради України підкреслив, що
нинішня глобальна економічна криза є найбільшою загрозою. «Вона є
кризою, викликаною надспоживанням віртуальних грошей, небаченим
нагромадженням боргів. Маючи нециклічний характер, ця криза має
незворотні наслідки. Потрібні солідаризовані глобальні стратегії, які
забезпечать превентивний характер співрозвитку», – підкреслив О. Білорус.
Також на заключному засіданні Генерального комітету з економічних
питань, науки, технологій і навколишнього середовища члена української
Постійної делегації у ПА ОБСЄ С. Шевчука було обрано головою
зазначеного комітету (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). –
2011. – 11.07).
***
Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до
Закону «Про прожитковий мінімум» (щодо порядку затвердження
прожиткового мінімуму).
Законопроектом (реєстр. № 8624), поданим народними депутатами
В. Хара, Я. Сухим, О. Стояном, Т. Єгоренко, пропонується з 1 січня 2012 р.
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відновити норму щодо збільшення розміру прожиткового мінімуму,
визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають
обов’язковому державному соціальному страхуванню, на розмір ставки
податку з доходів фізичних осіб.
На засіданні комітету зазначалося, що цю норму було виключено із
Закону «Про прожитковий мінімум» на підставі Закону «Про Державний
бюджет України на 2008 р. та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України». На підставі Рішення Конституційного Суду України
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008 р. положення п. 27 розділу II цього Закону, де
йдеться про зазначене виключення, втратили чинність, як такі, що є
неконституційними. Проектом також пропонується поновити раніше діючу
практику затвердження Верховною Радою України розміру прожиткового
мінімуму окремим законом до початку розгляду проекту закону про
Державний бюджет України на відповідний рік.
Члени комітету підтримали законопроект. На думку народних депутатів,
його прийняття дасть можливість формувати видатки на соціальні цілі
проектів бюджетів усіх рівнів на основі офіційно затвердженого розміру
прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту, а також
здійснювати розрахунки прожиткового мінімуму з урахуванням ставок
оподаткування доходів фізичних осіб, що призведе до збільшення розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб та прожиткового мінімуму на
одну особу (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. –
11.07).
***
Комітет з питань промислової і регуляторної політики та
підприємництва рекомендує парламенту прийняти за основу проект
закону про внесення змін до Закону «Про гастрольні заходи в Україні»
(щодо свідоцтва).
На засіданні комітету зазначалося, що законопроект (реєстр. № 8757)
спрямований на удосконалення діючих механізмів реалізації державної
політики в організації гастрольної справи в Україні.
Зокрема, наголосила голова комітету Н. Королевська, проектом
пропонується врегулювати питання надання дозволів на проведення
гастрольних заходів, їх організації, проведення та обліку, особливості
проведення благодійних гастрольних заходів, відповідальності за порушення
законодавства щодо організації та провадження гастрольної діяльності
(Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів у зв’язку з оптимізацією функцій центрального органу
виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів (щодо надання
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документів дозвільного характеру).
На засіданні комітету зазначалося, що законопроектом (реєстр. № 8617)
пропонується внести зміни до Водного, Земельного, Лісового кодексів та
законів «Про екологічну експертизу», «Про відходи», «Про охорону
атмосферного повітря» з метою приведення у відповідність до Закону «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» порядку надання
документів дозвільного характеру у сфері природокористування (при видачі
дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та
ін.) (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
прийняти за основу проект закону про внесення змін до ст. 5 Закону «Про
операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»
(щодо порядку оформлення дозвільних документів).
Зокрема, чинний закон пропонується доповнити положеннями, згідно із
якими, лист про погодження на вивезення за межі митної території України
як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх
відходів та брухту видається суб’єкту господарювання Міністерством
фінансів безоплатно. Строк видачі або відмови у видачі листа про
погодження суб’єкту господарювання становить 10 робочих днів від дати
реєстрації у Міністерстві фінансів України документів, необхідних для його
одержання. Строк дії листа про погодження становить не більш як
60 календарних днів з дня його реєстрації у Міністерстві фінансів (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
По мнению первого заместителя председателя комитета Верховной
Рады
по
законодательному
обеспечению
правоохранительной
деятельности В. Олийныка, отказываясь вставать перед судом, экспремьер Ю. Тимошенко выражает пренебрежение к государству и
Конституции Украины.
В свою очередь член Комитета ВР по вопросам правовой политики
В. Забарский подчеркнул, что нарушения процесса по делу Ю. Тимошенко,
которые приводят к затягиванию дела, наблюдаются только со стороны
защиты, а также самой подсудимой и ее сторонников.
«Экс-премьер уже показала, что она всеми силами, безосновательными и
неадекватными заявлениями пытается опорочить суд», – сказал он. В то же
время, по словам В.Забарского, весь цивилизованный мир ожидает
исключительно решения суда. «И скорость его принятия зависит не от
давления на суд, а от добросовестного исполнения закона всеми участниками
процесса», – отметил представитель ПР (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 11.07).
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***
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в
некоторые законы Украины по вопросам урегулирования задолженности
за электрическую энергию».
Законодательным акт путем внесения изменений в Закон «О мерах,
направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий
топливно-энергетического комплекса» списывает задолженность казенных
предприятий, в частности, которые были казенными, по состоянию на
1 января 2011 г., по обязательствам по оплате электрической энергии в
размере, по состоянию на 1 июля 2011 г., которые непогашены на дату
вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы
Украины по вопросам урегулирования задолженности за электрическую
энергию» («Електронні Вісті» (http://elvisti.com). – 2011. – 11.07).
***
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в
ст. 19 Закона Украины «О туризме».
Законодательный акт устанавливает, что виды категорий объектов
туристической инфраструктуры, порядок их установления и изменения, а
также порядок доведения до потребителей информации о виде объекта
туристической инфраструктуры и о виде его категории определяет Кабинет
Министров Украины. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования («Електронні Вісті» (http://elvisti.com). – 2011. – 11.07).
***
Шестая сессия парламента была одной из самых продуктивных.
Такое мнение в ходе сегодняшней пресс-конференции выразил заместитель
директора Агентства моделирования ситуаций А. Голобуцкий.
«С формальной точки зрения, с точки зрения принятия законов и
кодексов, сессия была одной из самых продуктивных», – сказал он. По
словам эксперта, среди прочих, принимались весьма резонансные вопросы,
такие как, Пенсионная реформа. «Однако без этих реформ не будет
государства. Государство станет банкротом... Поэтому деятельность
парламента была позитивной», – считает он.
В свою очередь, директор Международного института демократий,
председатель правления Центра социологических и политологических
исследований «Соціовимір» С. Таран оценивает позитивно работу Рады с
точки зрения количественных показателей, но не качественных.
«Количественно депутаты приняли много законов, но они были не
качественными», – отметил он. При этом, по его словам, законодательные
акты по-разному воспринимались в обществе. В частности, Пенсионная
реформа – крайне негативно, а закон о доступе к публичной информации –
весьма позитивно (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2011. – 11.07).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України В. Янукович підписав ряд Законів України:
– «Про внесення змін до Закону України «Про засади функціонування
ринку природного газу»;
– «Про внесення змін до ст. 171 Закону України «Про
електроенергетику» щодо умов стимулювання виробництва електроенергії з
альтернативних джерел»;
– «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності
наукових парків»;
– «Про приєднання України до Конвенції про право, що застосовується
до дорожньо-транспортних пригод»;
– «Про ратифікацію Кредитної угоди (Покращення транспортноексплуатаційного стану автомобільних доріг на під’їздах до м. Київ
(пан’європейські коридори) між Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку»;
– «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим»
– Закон України № 3553–VI «Про внесення змін до Закону України «Про
угоди про розподіл продукції» щодо державних гарантій»;
– Закон України № 3565–VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері
автомобільних перевезень»;
– Закон України № 3531–VI «Про особливості управління об’єктами
державної власності в оборонно-промисловому комплексі» (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 7.07; 8.07).
***
Президент України В. Янукович пообіцяв, що до роботи над
впровадженням реформ залучатимуться висококваліфіковані фахівці.
Про це Президент заявив на прес-конференції для центральних,
регіональних та іноземних ЗМІ.
В. Янукович зауважив, що на шляху впровадження реформ в Україні «є
опір бюрократії, яка звикла жити по-старому». «Нам вдалося зламати цей
опір, прийняти величезну кількість законопроектів, імплементація яких
потребувала здійснення близько 800 організаційних заходів», – зауважив
Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 8.07).
***
«Перспектива співпраці з Росією величезна», – наголосив глава
держави під час прес-конференції для центральних, регіональних та
іноземних ЗМІ, відзначивши зростання товарообігу між Україною та
Російською Федерацією.
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«Торік ми вийшли майже на 42 млрд дол. товарообігу… Цього року
матимемо близько 50 млрд товарообігу», – сказав В. Янукович.
Глава держави зазначив, що одним із пріоритетів співпраці з Росією є
енергетична сфера. «Є перспектива співпраці з Російської Федерацією у
нафтовій галузі. Це також для нас цікаво. Ми повинні мати стабільність
прокачування нафти для роботи української системи… Треба залучати
інвестиції для розробки наших нафтових родовищ», – додав В. Янукович.
Окрім того, Президент України підкреслив важливість співпраці з
Росією у машино-, літако- та суднобудуванні. «Україна зацікавлена в тому,
щоб завантажити свої заводи, а вже потім розпочати виробництво своїх
суден», – підкреслив В. Янукович. За його словами, українські суднобудівні
компанії вже отримали замовлення на будівництво суден торгового флоту.
Водночас глава держави наголосив: у відносинах із Російською
Федерацією Україна завжди захищатиме свої національні інтереси (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 8.07).
***
Президент України В. Янукович під час прес-конференції наголосив,
що докладе усіх зусиль, щоб антикорупційний закон в Україні виконувався.
Глава держави нагадав, що з 1 липня діє новий закон про боротьбу з
корупцією.
В. Янукович зазначив, що подолання проблеми корупції в Україні
пов’язане і з реформою регуляторної політики держави. У цьому контексті
Президент зауважив, що дозвільну систему вже скорочено на близько 90 %.
«Це дуже кардинальний підхід. Все це спрямоване на те, щоб сьогодні
«відлучити» чиновника від підприємця, від громадянина, – сказав
В. Янукович. – Держава втрачає від корупції, не отримує в бюджет близько
20 млрд грн... Нам треба виводити з тіні економіку, заробітну плату».
«Питання корупції – це хвороба не тільки чиновників, це хвороба всього
суспільства», – наголосив глава держави. Відтак боротьба з корупцією,
упевнений В. Янукович, має бути «справою всієї країни» (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 8.07).
***
Україна вже почала готувати спортивну інфраструктуру, необхідну
для проведення в Карпатах зимової Олімпіади-2022. Про це Президент
України В. Янукович сказав на прес-конференції для центральних,
регіональних та іноземних ЗМІ.
У цьому контексті глава держави також висловив переконання, що
Україна гідно підготується до Євро-2012. «У мене нема ніяких сумнів, що
100 % об’єктів інфраструктури Євро-2012 буде побудовано», – наголосив
В. Янукович.
За словами Президента, поки що є певне відставання з будівництвом
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доріг і готелів, однак ситуація, безумовно, буде виправлена. «Ми будемо
виправляти там ситуацію і вийдемо на графік», – зауважив Президент
України. Також, зазначив глава держави, Україна має великі шанси отримати
право прийняти чемпіонат Європи з баскетболу у 2015 р. «Є величезна
ймовірність того, що нам вдасться це зробити», – сказав В. Янукович
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 8.07).
***
Президент України наголошує, що українська гривня є і буде
стабільною.
Глава держави в ході прес-конференції зауважив, що сьогодні
золотовалютні резерви Національного банку України становлять близько
37,5 млрд дол. «Є динаміка зростання, і до кінця поточного року ми будемо
мати близько 40 мільярдів», – сказав Президент, нагадавши, що на початку
2010 р. золотовалютні резерви НБУ становили близько 26 млрд дол. «За
півтора року нам вдалося збільшити золотовалютні резерви на 11 млрд», –
додав В. Янукович.
За словами Президента, сьогодні банківська система України працює
стабільно. «Ми не припиняли співпрацю з Міжнародним валютним фондом,
що є ознакою стабільності української банківської системи, та того, що
світова фінансова спільнота ставиться до банківської системи України з
довірою», – наголосив глава держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 8.07).
***
Злиття компаній «Нафтогаз України» та «Газпром» не відбудеться.
Про це заявив Президент України В. Янукович, відповідаючи на запитання на
прес-конференції для представників центральних, регіональних та іноземних
ЗМІ.
«Ми не плануємо злиття як такого «Газпрому» та «Нафтогазу України».
Ми плануємо участь і «Газпрому», і «Нафтогазу України» в будь-яких
спільних проектах – наприклад, модернізації української ГТС, побудові
окремих ділянок, можливо, у видобутку нафти чи газу на різних територіях, у
тому числі і в Україні. Але як такого, об’єднання ніхто не планував – і цього
не буде, я переконаний», – сказав Президент України.
Водночас глава держави висловився за доцільність проведення
реструктуризації НАК «Нафтогаз України». «Ми зараз думаємо, яким чином
зробити реструктуризацію «Нафтогазу України», тому що сьогодні та
структура, яка є, обтяжлива і не завжди працює ефективно», – сказав
В. Янукович.
На думку Президента України, нині настав час виділити структурні
підрозділи «Нафтогазу» в самостійні компанії для їх ефективного розвитку.
«Щоб вони мали можливість розвиватися кожна окремо, і створити реальні
ринкові механізми їх розвитку», – зазначив він. За словами В. Януковича, цей
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процес має розпочатися з підготовки компаній до IPO, аби зорієнтуватися
щодо їх реальної вартості. «Як тільки ці підприємства вийдуть на світові
біржі, ми побачимо, яким чином їх розвивати. Можливо, для початку продати
10 % акцій того чи іншого підприємства і отримати інвестиційний ресурс. На
мій погляд, це реальний шлях, який дасть можливість прозоро йти дорогою
модернізації цих підприємств», – сказав В. Янукович.
Президент додав, що сьогодні над цим питанням працюють фахівці.
Водночас він підкреслив: відповідне рішення прийматиметься колегіально і
тільки після отримання експертних висновків (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
8.07).
***
У Криму відбулася зустріч Президента України В. Януковича з
в. о. Президента Республіки Молдова, Головою Парламенту М. Лупу.
Глава Української держави подякував в. о. Президента Молдови за
приїзд в Україну. «Мені приємно, що ми як сусіди знаходимо можливість
зустрічатися», – зазначив В. Янукович.
Президент України також високо оцінив рішення молдовської сторони
щодо прав власності України на земельну ділянку під автодорогою Одеса –
Рені у районі населеного пункту Паланка. «Дуже важливе те рішення, яке ви
прийняли і яке багато років певною мірою блокувало відносини України і
Молдови», – підкреслив В. Янукович.
Глава держави додав, що йдеться про питання, яке не змогли вирішити
колишні керівники України і Молдови. «Я вдячний вам за об’єктивний,
правильний і справедливий підхід», – наголосив Президент України.
У свою чергу М. Лупу подякував В. Януковичу за запрошення відвідати
Україну. Від себе особисто та від керівництва Молдови М. Лупу привітав
Президента України з днем народження. Він також побажав миру та
процвітання «дружній Україні та дружньому українському народові».
М. Лупу погодився з В. Януковичем щодо деякого «глибокого застою»,
який спостерігався в українсько-молдовських відносинах у минулі роки. За
словами в. о. Президента Молдови, його нинішній візит в Україну, візит
міністра закордонних справ України К. Грищенка до Кишинева (6–7 липня
2011 р.), а також серйозна робота на рівні урядів та МЗС двох країн дають
підстави говорити про перезавантаження у взаєминах України та Молдови.
Він підкреслив, що для Молдови Україна завжди була важливим
стратегічним партнером. «У нас є дуже широке поле для взаємовигідної
співпраці у всіх галузях як на двосторонній основі, так і в рамках низки
регіональних і міжнародних організацій. Є політична воля, взаєморозуміння,
є гармонія в цих взаєминах, а це створює фундамент, щоб від сьогоднішнього
дня співробітництво між нашими державами рухалося в зовсім іншому
ритмі», – сказав М. Лупу.
В. о. Президента Молдови відзначив, що нинішнє керівництво Молдови,
розуміючи важливість налагодження та розвитку відносин з Україною,
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ухвалило низку важливих рішень, відображених, у тому числі, в документах,
підписаних кілька днів тому, зокрема, у Спільній заяві МЗС України та
Молдови щодо євроінтеграції та взаємодії у цьому напрямі.
На думку М. Лупу, гарним майданчиком для спільної роботи України та
Молдови є також СНД та ініціатива ЄС «Східне партнерство». Серед
важливих питань, які забезпечать реалізацію українсько-молдовських
домовленостей на найвищому рівні, сторони відзначили доцільність
відновлення роботи Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з
питань торгово-економічного співробітництва.
Президент України В. Янукович і в. о. Президента Республіки Молдова
М. Лупу обмінялися думками щодо низки важливих питань регіональної
безпеки, зокрема перспектив придністровського врегулювання. Українська
сторона відзначила незмінність своєї позиції, підкресливши, що будь-яка
модель врегулювання має вирішуватися виключно політичними засобами в
рамках існуючого формату «5+2» на основі дотримання принципів
суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова з врахуванням
інтересів жителів Придністровського регіону.
При цьому українська сторона висловила готовність і в подальшому
сприяти налагодженню клімату довіри між Кишиневом і Тирасполем, а
також якнайскорішому відновленню офіційних переговорів у форматі «5+2».
Сторони відзначили необхідність встановлення постійних міжвідомчих
контактів, а також розширення договірно-правової бази українськомолдовських відносин, і у зв’язку з цим – ратифікації Парламентами України
і Республіки Молдова важливих двосторонніх документів, які знаходяться на
розгляді сторін.
На зустрічі також порушувалося питання щодо можливості виключення
Україною Молдови зі списку країн, громадяни яких повинні мати фінансове
забезпечення для в’їзду в Україну (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 9.07).
***
Президент України В. Янукович дав доручення першому віце-прем’єрміністру, міністру економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєву
створити урядову комісію з розслідування причин пожежі, що сталася
10 липня в Дубровицькому районному територіальному центрі надання
соціального обслуговування в Рівненській області і призвела до загибелі
людей та інших тяжких наслідків. Глава держави також доручив
А. Клюєву забезпечити надання допомоги постраждалим і сім’ям загиблих.
Президент запропонував Генеральному прокурору України В. Пшонці
вжити вичерпних заходів щодо розслідування обставин пожежі та вжити
відповідних заходів реагування відповідно до законодавства.
Міністру надзвичайних ситуацій України В. Балозі, голові Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій глава держави доручив
посилити контроль за безумовним додержанням правил пожежної безпеки на
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об’єктах соціального обслуговування населення, у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку, закладах охорони здоров’я, навчальних
закладах, а також у місцях проведення масових заходів.
У зв’язку з трагедією В. Янукович висловив співчуття рідним та
близьким загиблих. «Сумую разом з вами, поділяю ваші біль і скорботу.
Прийміть мої щирі співчуття та слова підтримки у цю важку годину», –
сказав
Президент
України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 10.07).
***
Президент В. Янукович призначив А. Близнюка міністром
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України. Відповідний указ розміщено на сайті Президента.
Іншим указом Президент звільнив А. Близнюка з посади голови
Донецької облдержадміністрації. Головою донецької ОДА призначено
А. Шишацького.
Раніше міністром регіонального розвитку був В. Тихонов (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua). – 2011. – 12.07).
***
На адресу Президента України В. Януковича продовжують
надходити вітання з днем народження.
Свої вітання з нагоди дня народження у телефонній розмові главі
держави висловив Президент Європейської Комісії Ж. М. Баррозу.
В. Януковича привітали керівники низки держав, зокрема, Президент
Азербайджанської Республіки І. Алієв, Президент Республіки Білорусь
О. Лукашенко, Президент Болгарії Г. Пирванов, Президент Казахстану
Н. Назарбаєв, Голова Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао,
в. о. Президента Республіки Молдова М. Лупу, Президент Російської
Федерації Д. Медведєв, Президент Турецької Республіки А. Гюль, Президент
Республіки Туркменістан Г. Бердимухамедов, Президент Республіки
Узбекистан І. Карімов.
На адресу В. Януковича надійшли вітання від дипломатичних
представництв іноземних держав в Україні, керівників центральних і
місцевих органів державної влади, народних депутатів, політичних партій,
громадських об’єднань, релігійних організацій та окремих громадян
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров надіслав телеграму-співчуття
Голові уряду Російської Федерації В. Путіну у зв’язку з катастрофою
теплоходу «Булгарія», яка сталася 10 липня в Татарстані та забрала
людські життя (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 11.07).
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***
Кабінет Міністрів України виділив 7 млн грн з резервного фонду
державного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка
сталася в Рівненській області внаслідок пожежі в будинку для літніх
людей. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної
політики С. Тігіпко.
С. Тігіпко також повідомив, що сьогодні на засіданні уряд прийняв
рішення щодо посилення контролю та проведення перевірки дотримання
вимог пожежної безпеки на об’єктах масового перебування громадян,
особливо хворих та немічних. «Будуть вжиті всі необхідні заходи, щоб не
допустити аналогічних трагедій в Україні», – наголосив урядовець
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Держлісагенством розроблено єдиний сертифікат відповідності,
який підтверджує законність придбання товару і робить неможливим
обіг деревини, отриманої шляхом незаконних рубок. Про це сказав голова
відомства В. Сівець на прес-конференції в УКРІНФОРМі.
«На спеціальні відкриті аукціони з продажу деревини виставляється
необхідна її кількість, що забезпечує потреби малого, середнього і великого
товаровиробника. Це – найефективніший спосіб викоренити корупцію та
економічні зловживання, що дає нам можливість забезпечити стійкий
розвиток галузі», – зазначив посадовець.
За його словами, проведено масштабну роботу з визначення єдиної
економічно обгрунтованої європейської ціни на сировину різних сортів
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Тимчасово заборонено ввезення в Україну з країн Євросоюзу деяких
продуктів рослинного походження без офіційного документа про
проведені дослідження на бактерії групи кишкової палички. Серед цих
продуктів картопля, помідори, цибуля, капуста, морква, буряк, огірки, бобові
та деякі інші. Такий документ повинен видавати уповноважений орган
країни-експортера, або овочі повинні досліджуватися в державних
лабораторіях ветеринарної медицини. Таке рішення ухвалено Міністерством
аграрної політики та продовольства України та Головною державною
інспекцією з карантину рослин з метою запобіганняя ввезенню на територію
України небезпечних продуктів рослинного походження (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Уряд доручив посилити контроль за дотриманням санітарних норм
та правил щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя у
закладах оздоровлення та відпочинку. Відповідне рішення ухвалено
Кабінетом Міністрів.
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Окрім цього, голові ради міністрів АР Крим, головам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доручено
постійно проводити моніторинг інфекційних захворювань та поточний аналіз
епідемічної ситуації (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
За оперативними даними, до Пенсійного фонду з усіх джерел
фінансування у січні – червні 2011 р. надійшло 97 556,9 млн грн, що
порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 3 556,7 млн грн,
або на 103,8 %. Власні надходження сягнули 66 008,7 млн грн, що становить
101,6 % планових призначень. Власні доходи порівняно з відповідним
періодом минулого року збільшились на 11 433,6 млн грн, або на 121 %.
Видатки на виплату пенсій та грошової допомоги за січень – червень
2011 року становлять – 104 553,7 млн грн.
Станом на 1 липня 2011 р. середній розмір пенсійної виплати становить
1 205,37 грн. Чисельність пенсіонерів усіх категорій станом на 1 липня
2011 р. становить 13 726,3 тис. осіб (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2011. – 11.07).
***
На виконання доручення Президента України від 10 липня 2011 р. з
метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
пожежною безпекою і оперативного реагування на них, перший віцепрем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі А. Клюєв дав
ряд доручень. Зокрема, поставлено вимогу МНС (Балозі В. І.),
Мінсоцполітики
(Надразі
В.
І.),
МВС
(Могильову
А.
В.),
МОЗ (Аніщенку О. В.), МОНмолодьспорту (Табачнику Д. В.),
Держтехногенбезпеки (Улинцю Е. М.), Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям
відповідно до компетенції до 25 липня 2011 р. вжити вичерпних заходів щодо
дотримання вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил на об’єктах
масового перебування громадян, зокрема в закладах соціального
обслуговування населення, на підприємствах громадського харчування, у
закладах культури, освіти, оздоровлення та відпочинку.
Також перевірятимуться на відповідність встановленим вимогам
обладнання, що використовується на зазначених об’єктах, системи
протипожежної автоматики, евакуаційні виходи, контролюватиметься
дотримання правил і норм використання електричних мереж.
Доручено забезпечити безперешкодний допуск представників
контролюючих та наглядових органів у період вжиття зазначених заходів та
здійснення контролю за виконанням їх рішень. У разі виявлення порушень
Перший віце-прем’єр-міністр доручив вживати заходів щодо притягнення до
встановленої законом відповідальності винних осіб (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 10.07).
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***
Уряд ухвалив протокольне рішення щодо реалізації п. 3.3 Плану
заходів всебічного співробітництва між Україною та Азербайджаном
щодо постачання в Україну азербайджанської нафти.
Це рішення стосується організації постачання азербайджанської нафти
для подальшої переробки на Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта»).
Рішення сприятиме стабілізації цінової ситуації та недопущення виникнення
дефіциту моторних палив на вітчизняному ринку нафтопродуктів.
Також передбачається реалізація Національною акціонерною компанією
«Нафтогаз України» програми інтервенцій на ринку нафтопродуктів, згідно
рішення Експертно-аналітичної групи з питань функціонування ринку нафти
і нафтопродуктів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 10.07).
***
Кабінет Міністрів України схвалив Постанову «Про надання у
2011 р. державної гарантії щодо залучення кредиту для продовження
фінансування проекту створення космічного ракетного комплексу
«Циклон-4».
«Погодитися з пропозицією Державного космічного агентства щодо
залучення під державну гарантію кредиту в сумі, еквівалентній 260 млн дол.,
утому числі 83 млн – для створення ракети – носія «Циклон-4», 177 млн – для
забезпечення участі Української Сторони у створенні наземного комплексу,
шляхом укладення кредитного договору між державним підприємством
«Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» як позичальником та
банком, відбір якого здійснюється в установленому законом порядку як
кредитором, для продовження фінансування проекту створення космічного
ракетного комплексу «Циклон-4» відповідно до інвестиційного проекту
«Циклон-4», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 2004 р. № 786», – зазначено у п. 1 постанови.
у документі йдеться, що забезпеченням за державною гарантією є: на
суму, еквіваленту 83 млн дол., – майнові права ДП «КБ «Південне» за
контрактами, укладеними для створення ракети – носія «Циклон-4»; на суму,
еквівалентну 177 млн дол., – майнові права Української Сторони на наземний
комплекс на пусковому центрі Алкантара (Федеративна Республіка Бразилія).
Здійснення контролю за реалізацією інвестиційного проекту та
витрачанням коштів за кредитом, залученим під державну гарантію для
фінансування проекту створення космічного ракетного комплексу
«Циклон-4», покладено на Державне космічне агентство (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 11.07).
***
Правительство Украины и Еврокомиссия будут прилагать
максимальные усилия для того, чтобы вынести текст соглашения об
ассоциации между Украиной и Евросоюзом на подписание в рамках
саммита «Украина – ЕС» в декабре этого года. Об этом говорится в
32

распространенном сегодня сообщении Министерства иностранных дел
Украины по итогам телефонного разговора главы МИДа К. Грищенко с
еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Ш. Фюле.
«Участники беседы совместно отметили высокую положительную
динамику этих переговоров», – говорится в сообщении МИД.
Ранее Президент В. Янукович заявил, что настроен продолжать
откровенный и конструктивный диалог в интересах дальнейшего сближения
Украины с Европейским Союзом. Он выразил надежду, что по результатам
следующих раундов переговоров в июле-сентябре этого года удастся
завершить переговоры по всему тексту соглашения об ассоциации «Украина
– ЕС» (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
12.07).

ПОЛІТИКА
На координаційній зустрічі представників опозиційних сил 12 липня
з об’єднання зусиль для захисту чесних виборів не буде Ю. Тимошенко й
В. Ющенка. Про це сказав голова політради «Нашої України»
В. Наливайченко в інтерв’ю газеті «Комерсант-Україна».
«Юлії Володимирівни не буде – ми запрошували її, але не отримали
підтвердження. Буде хтось із депутатів «БЮТ-Батьківщини». Що стосується
«Нашої України», її буду представляти я, оскільки Віктор Андрійович у
відрядженні», – сказав він.
«Усього будуть 17 політичних сил, серед них ВО «Свобода», УНП,
КУН, «Фронт змін» – з Арсенієм Петровичем я особисто про це говорив.
Я налаштований дуже оптимістично з приводу нашої спільної діяльності», –
сказав В. Наливайченко.
«До речі, у понеділок ми вже почали роботу. Представники всіх
політсил прийшли на зустріч і узгодили порядок денний. Ю. Тимошенко зі
зрозумілих причин не змогла взяти участь у сьогоднішній координаційній
зустрічі, але її представники були», – повідомив він.
В. Наливайченко також зазначив, що Європейська партія
М. Катеринчука й «За Україну» В. Кириленко заявили, що не прийдуть на
зустріч 12 липня.
На запитання, хто з учасників візьме на себе координаційну роботу в
групі, глава «Нашої України» відповів: «Буде почерговість. Ротація буде
проводитися за алфавітом».
За словами В. Наливайченка, головне завдання групи – «почати
координувати зусилля опозиції для захисту чесних виборів і спільно
виступити проти підготовленого владою проекту закону про вибори
народних депутатів, який здатен завадити чесному розподілу голосів»
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2011. – 12.07).
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***
Опозиційні політичні сили, зібрані у вівторок «Нашою Україною»,
домовилися про зустріч 12 вересня для координації дій на парламентських
виборах 2012 р.
Про це домовилися «Наша Україна», Українська народна партія,
«Конгрес українських націоналістів», ВО «Свобода», УРП «Собор», Партія
захисників вітчизни, Українська партія, Республіканська християнська партія
й Українська соціал-демократична партія.
«12 вересня ми зберемося знову й, можливо, створимо комітет захисту
чесних виборів», – сказав голова політичної ради НУ В. Наливайченко,
закриваючи зустріч.
Учасники зустрічі сподіваються, що 12 вересня до них приєднаються
представники партій «Батьківщина», «Фронт змін» і «Громадянська позиція»,
а також громадських організацій.
12 липня сторони обговорили необхідність розробки законопроекту про
вибори до Верховної Ради, який би гарантував демократичність їх
проведення, а також необхідність висування єдиного кандидата в кожному з
мажоритарних округів, якщо вибори будуть проходити за мажоритарнопропорційною системою (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). –
2011. – 12.07).
***
Екс-президент В. Ющенко не йтиме на парламентські вибори за
партійним списком. Про це повідомив голова виконкому партії «Наша
Україна» С. Бондарчук у суботу в ефірі 5 каналу.
За його словами, на політичній раді партії було прийнято рішення про
те, що члени партії, які протягом 2005–2010 рр. обіймали керівні посади в
органах виконавчої влади, не можуть бути обрані за партійними списками.
«Якщо вони мають таке бажання, вони мають пройти через
мажоритарку. Фактично це народна люстрація», – сказав С. Бондарчук. Він
зазначив, що це стосується і екс-президента В. Ющенка.
«Коли ми говоримо про принципи, в принципах немає прізвищ і посад.
Принципи є стосовно всіх членів партії, і керівництва партії, і також експрезидента В. Ющенка», – сказав С. Бондарчук (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2011. – 11.07).
***
Две политические силы – Европейская партия Н. Катеринчука и
«За Україну» В. Кириленко – не будут принимать участие в подготовке
совместной стратегии участия в парламентских выборах 2012 г.,
инициированную «Нашою Україною». Об этом заявил глава политсовета
партии В. Наливайченко в интервью «Коммерсант-Украина».
«Мы хотим договориться об отказе от взаимной борьбы в округах. И
наиболее желательный вариант – объявить осенью о создании единого
фронта демократических сил и определить 225 единых кандидатов в
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225 мажоритарных округах. Окей, 225 – это утопия, но даже если мы
определимся хотя бы по 25 округам – это уже будет неплохо», – подчеркнул
он (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
12.07).
***
Национальный форум профсоюзов Украины обращается к
Президенту с требованием наложить вето на проект закона «О мерах по
законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».
«Положения о так называемой пенсионной реформе нарушают не
только юридические, но и моральные нормы украинского общества», –
говорится в обращении.
«Проект закона «О мерах по законодательному обеспечению
реформирования пенсионной системы» прямо нарушает ст. 22 Конституции,
которая запрещает сужение содержания и объема существующих прав и
свобод при принятии новых законов или внесении изменений в действующие
законы. Так называемая пенсионная реформа сужает права и свободы более
14 млн трудящихся, которые регулярно платят взносы в Пенсионный и
другие фонды и более чем 5 млн, которые не регулярно платят взносы в этих
же фондов. Таким образом, пенсионная реформа прямо нарушает права более
20 млн граждан Украины», – говорится в заявлении.
Кроме того, как отмечают в профсоюзах, проголосованы ВР изменения в
пенсионное законодательство, нарушают моральные нормы общества,
поскольку 14 тысяч VIP-пенсионеров и в дальнейшем будут получать
высокие незаработанные пенсии, которые будут выплачиваться за счет не
ими уплаченных пенсионных взносов (Главред (http://ua.glavred.info). –
2011. – 12.07).
***
Экс-премьер Ю. Тимошенко обжалует в Европейском суде по правам
человека свой арест. Об этом говорится в исковом заявлении Ю. Тимошенко
в Европейский суд.
В рамках иска экс-премьер требует признать нарушенным свое право на
свободу и неприкосновенность, которое гарантируется ст. 5 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и которое было возбуждено в ходе
событий 24 мая этого года. Согласно иску, адвокаты политика утверждают,
что в целом Ю. Тимошенко находилась под стражей восемь часов – с 10 утра
до 6 вечера.
В иске Ю. Тимошенко заявляет, что ограничение ее свободы
передвижения и содержание под стражей было направлено на лишение ее
лично и партии «Батьківщина» любой возможности для выражения
политических убеждений, которые отличаются от политических взглядов
правящей политической партии.
Ранее председатель Европейского суда по правам человека Жан-Поль
Коста сообщил, что Европейский суд готов предоставить Украине
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юридическую и техническую помощь в выполнении требований по
соблюдению прав человека (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 12.07).
***
Депутата Луганского горсовета от Партии регионов Р. Ландыка
собираются лишить депутатского мандата. Об этом сегодня в интервью
журналистам заявил глава Луганской городской организации Партии
регионов, заместитель городского головы А. Ткаченко.
«Сегодня будет политсовет, на котором будет рассмотрен вопрос о
поведении Р. Ландыка. Будет однозначное решение: за недостойное
поведение исключить из Партии регионов», – отметил А. Ткаченко.
По его словам, дальнейшая процедура состоит в следующем: обращение
политсовета предадут во фракцию ПР, «чтобы инициировать отзыв
депутатского мандата».
В настоящее время под стенами горсовета проходит митинг, участники
которого высказывают протест против действий Р. Ландыка. На митинге
присутствуют около 50 человек. Однако, половина из них – это журналисты
и общественники.
Напомним, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении
депутата Луганского городского совета Р. Ландыка по признакам
преступления, предусмотренного ст. 296 ч. 3 УК Украины (Хулиганство).
Депутата подозревают в избиении 20-летней девушки. Начальник отдела
связей с общественностью МВД Украины в Луганской области Т. Погукай
подтвердила факт избиения (Lugansk.proUA (http://lugansk.comments.ua). –
2011. – 12.07).
***
Сегодня на акции протеста могут выйти несколько сотен человек,
но не сотни тысяч. Они не верят, что могут что-то изменить, потому что
власть демонстрирует свою силу – силу правоохранительных органов, и
люди боятся. Об этом заявил председатель партии «Гражданская позиция»
А. Гриценко, сообщает персональный сайт политика.
По его словам, сейчас люди подавлены, разочарованы, однако, когда
будут выборы, то страх исчезнет.
«Граждане увидят возможность, как в 2004 г., – выбрать кого-то
другого. Будут расти протестные настроения, которые выплеснутся на
улицы», – считает депутат.
Председатель «Гражданской позиции» отметил, что, если бы власть
анализировала ситуацию глубоко, то она боялась бы абсолютно
неконтролируемого всплеска активности и протестных настроений (Главное
(http://glavnoe.ua). – 2011. – 11.07).
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***
В два раза меньше украинцев готовы проголосовать за Партию
регионов, чем в 2010 г. Об этом свидетельствуют данные июньского опроса
Киевского международного института социологии, которые цитирует
президент КМИС В. Хмелько.
За «Регионы» готовы отдать свои голоса 13,5 % избирателей, за БЮТ –
10,9 % (из всех опрошенных).
Год назад, в июне 2010 г., рейтинг Партии регионов был 38 %,
БЮТ – 11,2 %.
За последний год существенно возросла поддержка «Фронту змін»
А. Яценюка – с 3,7 % до 7,7 %, Коммунистической партии – с 2,5 % до 4 %,
партии «Удар» В. Кличко – с 1,6 % до 3,1 %. В то же время, рейтинг
«Сильной Украины» С. Тигипко упал с 7,1 % до 4,3 %.
В пределах статистической погрешности находятся изменения рейтингов
«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 1,0 %.
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 %.
Опрос был проведен методом интервью 10–20 июня 2011 г.; опрошены
2040 респондентов, проживающих во всех областях Украины и Крыму
(включая город Киев) по стохастической выборке, репрезентативной для
населения Украины старше 18 лет.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при
дизайн-эффекте 1,5) не превышает 2,3 % для показателей близких к 50 %,
2,0 % – для показателей близких к 25 %, 1,4 % – для показателей близких к
10 %, 1,0 % – для показателей близких к 5 % (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2011. – 10.07).

ЕКОНОМІКА
Управление по связям с общественностью НАК «Нефтегаз
Украины» распространило заявление о том, что компания начнет
реконструкцию газопровода Уренгой – Помары – Ужгород за счет
собственных средств.
По словам ведущего советника Европейского банка реконструкции и
развития А. Усова, вопрос выделения кредита на реконструкцию газопровода
в настоящий момент отложен. «Сейчас структурами Еврокомиссии
проводится анализ выполнения Украиной закона о реформировании рынка
природного газа. Когда проверка будет закончена, в зависимости от ее
результатов мы сможем вернуться к вопросу о выделении кредитов», –
пояснил он.
В представительстве Еврокомиссии в Украине подтвердили, что
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проверка выполнения Украиной условий закона началась и продлится до
конца сентября. Вопрос о выделении кредитов может быть рассмотрен лишь
после ее завершения. «Главная претензия – вопреки принятому закону из
состава «Нефтегаза» до сих пор не выделены «Укртрансгаз» и
«Укргаздобыча». Это усложняет выдачу кредитов», – отметил источник
издания.
Высокопоставленный источник в министерстве заявил, что у
«Нефтегаза» собственных средств практически нет. По его словам, в этом
году в модернизацию, вероятно, будет инвестировано лишь 700–800 млн грн.
Виной всему финансовые трудности компании. «В июне Нафтогаз обратился
в Минэнерго и в Минфин, сообщив, что по итогам года не сможет
рассчитаться с «Газпромом» за счет собственных средств и нуждается в
дополнительном финансировании за счет бюджета на сумму более
20,5 млрд грн», – сообщил источник (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 12.07).
***
Правительство России активно работает с украинской стороной
над схемой интеграции 3+1 на базе Таможенного союза. Об этом сообщил
премьер-министр РФ В. Путин на встрече с экономистами РАН (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2011. – 11.07).
***
Зарегистрированная в Австрии компания Centragas Holding AG
купила 89,97 % акций входящего в группу крупнейших банка ПАО «Надра
Банк». Об этом говорится в распространенном сообщении банка.
Напомним, что 100 % допэмиссии акций Надра Банка на 3,5 млрд грн.
29 апреля купила австрийская Centragas Holding AG, подконтрольная
украинскому предпринимателю Д. Фирташу. Финансовая операция была
проведена в рамках плана санации банка, одобренной Национальным банком
Украины.
После этого представитель миноритарного акционера «Надра Банка»,
юридическая компания «Астерс» направила в Государственную комиссию
ценных бумаг и фондового рынка письмо, в котором уведомила, что в судах
открыты три производства, в которых оспаривается законность решений
временного администратора по допэмиссии акций «Надра Банка». В связи с
этим «Астерс» просила ГКЦБФР отказать в регистрации допэмиссии акций
«Надра Банка» (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua).
– 2011. – 11.07).
***
Группа Метинвест стала владельцем 50 % горно-металлургического
бизнеса группы Индустриалбанка – холдинга Запорожсталь.
В частности, между ними было заключено соглашение о совместном
управлении активами, а Метинвест получил опцион на выкуп оставшихся
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50 % холдинга (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua).
– 2011. – 11.07).
***
В январе – мае 2011 г.. отрицательное сальдо внешней торговли
составило 4,625 млрд долл. Об этом сообщает Государственная служба
статистики.
В частности, экспорт товаров составил 26,954 млрд долл., импорт –
31,580 млрд долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
экспорт увеличился на 43,9 %, импорт – на 52,3 %. Коэффициент покрытия
экспортом импорта составил 0,85 (в январе – мае 2010 г. – 0,90).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран
мира. Объемы экспорта в страны СНГ составили 36 % от общего объема
экспорта, Европы – 30,5 % (в т. ч. в страны Европейского союза – 29,8 %),
Азии – 25 %, Африки – 4,3 %, Америки – 4,1 %. Наибольшие экспортные
поставки осуществлялись в Российскую Федерацию – 27,1 % от общего
объема экспорта, Турцию – 6,2 %, Италию – 5,6 %, Польшу – 4,3 %,
Германию – 3,7 %, Беларусь – 3,1 %, Индию – 2,7 %.
Увеличился экспорт товаров всех основных стран-партнеров: Польши –
на 94,7 %, Германии – на 75,5 %, Италии – на 72,6 %, Российской Федерации
– на 56,6 %, Турции – на 36,5 % Индии – на 35,8 %, Беларуси – на 27,6 %.
Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные
металлы и изделия из них – 33,4 % от общего объема экспорта. Минеральные
продукты составили 14,1 %, механическое и электрическое оборудование –
10 %, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности –
7,5 %, транспортные средства и дорожное оборудование – 6,8 %, продукты
растительного происхождения – 6,4 %, жиры и масла животного или
растительного происхождения – 5,9 % (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 12.07).
***
Индекс потребительских настроений в Украине вернулся к уровню
начала года. Об этом заявили в компании GfK Ukraine.
Исходя из опроса 1 тыс. человек в возрасте от 15 до 59 лет, индекс
потребительских настроений в июне возрос на 2,2 пункта – до 76,1 пункта
(по 200-балльной шкале). Примечательно, что в течение I квартала
потребительские настроения украинцев ухудшались, достигнув наименьшего
показателя в марте (61,8 пункта). Однако уже с апреля украинцы стали
оптимистичнее оценивать свои потребительские расходы. В итоге в июне
потребительские настроения оказались наилучшими в текущем году,
превысив уровень января (75,1 пункта).
Индекс инфляционных ожиданий остается высоким (187 пунктов),
немного снизившись по сравнению с январем (187,6 пункта), тогда как
индекс ожиданий динамики безработицы вырос за I полугодие на 9 пунктов –
до 136,4 пункта. За II квартал этот показатель все же снизился с пика в
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140,6 пункта, достигнутого в марте.
Улучшение потребительских настроений украинцев почти полностью
обеспечил Западный регион, отмечается в исследовании. Как уточнил
заместитель директора компании GfK Ukraine Г. Вышлинский, в июне
готовность делать покупки на западе страны возросла на 14,7 пункта, после
чего показатель региона в 84,15 пункта стал уступать лишь югу
(86,81 пункта). Худшие показатели демонстрируют Северный (62,23 пункта)
и Центральный (67,17 пункта) регионы. «Во многом это связано с
восстановлением сельского хозяйства, а на юге – еще и с наступлением
курортного сезона», – пояснил эксперт.
Отметим, что в июле прошлого года рост индекса потребительских
настроений, длившийся 10 месяцев подряд, прервался его падением на
2,6 пункта до значения 94,5. По мнению экспертов, причиной ухудшения
потребительских настроений стали экономические ожидания, которые
сократились на 6,3 пункта до значения 102,6 (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 12.07).
***
Директор департамента рынков растениеводства Министерства
аграрной политики и продовольствия Украины А. Демидов заявил, что
почти 8 % украинских посевов зерновых пострадало от ливней.
Как сообщает радио Свобoда, А. Демидов отметил, что Государственная
сельскохозяйственная инспекция провела исследование в регионах.
«Последние исследования засвидетельствовали, что на сегодня в колосе
проросло где-то 1,5 % в целом по Украине, около 5,2 % – полегло и то, что
вообще невозможно собрать, – это где-то 1 %», – сообщил А. Демидов.
Относительно качества зерна он уточнил, что ныне 650 тыс. т зерна уже
поступило на сертифицированные склады. Из пшеницы, которая поступила,
11 % – это зерно второго класса, около 34 % – третьего и более чем 10 % –
четвертого, то есть соотношение продовольственного и фуражного зерна
приблизительно 50 % на 50 %.
А. Демидов также отметил, что погодные условия немного ухудшили
качество зерна, и в 2011 г. часть фуражного зерна будет выше, чем в среднем
за прошлые годы. Накануне стало известно, что Украинская аграрная
конфедерация прогнозирует урожай зерна в 2011 г. на уровне 47 млн т
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2011. – 11.07).
***
Остановка производства всемирно известной «Украинской водочной
компании Nemiroff» и угроза недополучаемых бюджетом налогов – урон
имиджу Украины. Такое мнение на заседании общественного совета вокруг
корпоративного конфликта в компании, выразил один из владельцев
компании Я. Грибов.
«Компания Nemiroff входит в ТОП-100 компаний Украины, но в нашей
стране – десятки тысяч компаний. Если можно так поступать компанией,
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которая входит в топ-100, то как тогда будут поступать с другими? Украина
хочет привлекать иностранные инвестиции, но какие инвесторы будут
приходит в нашу страну, если на примере такой крупной компании, как
Nemiroff, они видят, насколько собственникам сложно реализовать законное
решение по смене менеджмента компании?» – отметил он. По его словам,
ситуация, когда из-за конфликта менеджеров останавливается производство
и владельцы 75 % акций предприятия не могут с этим совладать, очень
печальна (GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. – 11.07).
***
Евро продолжает снижение и достиг минимума шести последних
недель, так как инвесторы продолжают отдавать предпочтение более
безопасным валютам на фоне опасений все большего распространения
долговых проблем в еврозоне.
Единая валюта испытывает все возрастающее давление после того, как в
пятницу доходность итальянских гособлигаций достигла исторического
максимума с момента начала обращения единой европейской валюты.
«Опасения вокруг Италии говорят об увеличении рисков
распространения долговых проблем. Уверенность инвесторов по-прежнему
на низком уровне, и это ограничит спрос на активы, номинированные в
единой валюте», – считает М. Оливьери, аналитик валютного рынка из UBS в
Цюрихе (Левый берег (http://lb.ua). – 2011. – 11.07).
***
Кредитование в Украине хоть и медленно, но развивается и к концу
года Украина сможет выйти на 10 % роста. Об этом сообщил президент
Ассоциации украинских банков А. Сугоняко во время пресс-конференции.
«В последние два месяца наблюдается рост потребительского
кредитования. Как это оценивать? Я с радостью буду смотреть на то, что
растет кредитование нашей экономики», – отметил он.
Эксперт также добавил, что ипотека на сегодняшний день составляет
меньше 10 % от общего кредитного портфеля. «Мы должны делать вывод с
тех уроков, которые нам дала жизнь и кризис. Нужно разобраться с
мотивами. Мы находимся в мягкой фазе кризиса, поэтому надо запретить
банкам колебание процентной ставки. Кредитная ставка должна быть либо
жесткой и учитывать риски, в том числе инфляцию, или же если клиент
согласится на плавающую, но должен знать от чего зависят эти колебания,
чтобы он мог просчитать эти риски сам», – подытожил А. Сугуняко
(GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. – 11.07).
***
По мнению председателя правления Института экономических
исследований и политических консультаций И. Бураковского, темпы
экономических реформ в стране – достаточно медленные. Об этом он
заявил во время «круглого стола» в Киеве.
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По его словам, сейчас сделаны заметные практические шаги только по
двум направлениям: новое налоговое законодательство и пенсионная
реформа. «Но все равно, поскольку эти документы были приняты в спешке,
то они требуют значительного корректирования в будущем», – подчеркнул
И. Бураковский.
Эксперт также отметил, что проигрышным в программе реформ новой
власти является недостаточный кадровый потенциал и низкая эффективность
публичной коммуникации. «Так что в целом можно сказать, что темп
экономических реформ – достаточно медлительный», – добавил председатель
правления Института экономических исследований и политических
консультацій (GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. – 11.07).
***
В этом году Украина может получить 3,4 млрд долл. валовой
выручки от экспорта зерна. Такое мнение выразил аналитик аграрного
сектора А. Товстопят.
Он отметил, что рассчитывать на такую сумму можно, если Украина
экспортирует около 17 млн т зерна по средней цене 200 долл. за т.
«В начале весны наблюдалась не самая благоприятная для пшеницы
погода: сначала была жара, которая не дала зерну набрать массу, а потом
пошли дожди, которые уже были не к месту. Поэтому урожай пшеницы и
ячменя в этом году может не оправдать тех благоприятных ожиданий, о
которых говорили ранее. Зато кукурузы должно быть в избытке», –
спрогнозировал он.
Аналитик отметил, что по самым оптимистическим прогнозам Украина
может собрать около 47 млн т зерна, но в связи с погодными условиями
ожидания, возможно, придется понизить до 45–43 млн т.
Стабильными, по мнению А. Товстопята, останутся и мировые цены на
пшеницу. «Из-за засухи есть небольшие перебои с производством пшеницы в
Европе, в том числе и в Украине. А в Канаде наоборот – всю весну заливало,
поэтому там тоже урожай пшеницы будет меньше, чем ожидалось. Но в
целом цена на зерно на мировом рынке будет более-менее стабильная.
Думаю, на выходе из Украины это будет где-то 200 долл. за тонну», –
отметил эксперт (GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. – 12.07).
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