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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Віктор Янукович і Костянтин Грищенко обговорили
хід переговорів України з ЄС
Міністр закордонних справ України К. Грищенко поінформував
Президента України В. Януковича про суттєвий прогрес України в
переговорах з Європейським Союзом. «Сьогодні в нас є серйозний поступ як
у напрямку переговорів про зону вільної торгівлі з ЄС, так і в цілому по
Угоді про асоціацію. Ідеться про цілу низку заходів, які мають у кінцевому
рахунку надати нового імпульсу цим переговорам у другому півріччі
поточного року», – сказав К. Грищенко після завершення зустрічі з главою
держави у Криму.
Міністр також доповів Президентові України про хід підготовки до
п’ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. «Я доповів
про стан підготовки до проведення цього заходу в нас в Україні», –
повідомив керівник МЗС.
Доповідаючи
про
результати
засідання
Асамблеї
донорів
Чорнобильських фондів, що відбулося 7 липня в штаб-квартирі
Європейського банку реконструкції та розвитку в Лондоні, К. Грищенко
поінформував Президента про те, що Україна отримала принципове рішення
донорів Рахунку ядерної безпеки та Чорнобильського фонду «Укриття» щодо
надання коштів, необхідних для реалізації чорнобильських проектів.
«Остаточно прийняті політичні рішення, які дозволяють нам з певністю
говорити, що питання збору коштів на побудову “Укриття” вирішене», –
сказав К. Грищенко.
За його словами, після такого принципового рішення бюджет
чорнобильських фондів («Укриття» та Рахунок ядерної безпеки) стане
бездефіцитним, і це дає можливість розпочати повномасштабну реалізацію
чорнобильських проектів і завершити цю роботу до 2015 р.
«Для нас важливо те, що вже зараз, цього року можна розпочинати
роботи з будівництва дуже важливого інженерного проекту „Укриття”, який
убезпечить Київ, Україну, весь світ від можливих ризиків, пов’язаних з
наслідками Чорнобильської катастрофи», – наголосив К. Грищенко.
Водночас міністр додав, що залишається ще низка питань, які потребують
технічного дооформлення.
За словами К. Грищенка, прийняте в Лондоні рішення стало результатом
роботи, проведеної МЗС України у низці країн за дорученням Президента. У
цьому зв’язку К. Грищенко нагадав, що раніше Україні вдалося досягти
«доволі суттєвого результату» – отримати додаткові кошти від цілої низки
країн. «І це були чималі внески», – зауважив керівник МЗС.
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 12.07).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб.

Підсумки VІІІ сесії Верховної Ради України
VІ скликання в оцінках експертів
8 липня 2011 р. завершилася восьма сесія Верховної Ради України
шостого скликання. Підбиваючи підсумки роботи сесії, Голова Верховної
Ради України В. Литвин поінформував, що протягом цього сесійного періоду
парламентарії мали 43 дні пленарних засідань. За його словами, обговорено і
прийнято відповідних рішень з 983 питань, проведено 7 парламентських
слухань.
В. Литвин повідомив, що під час восьмої сесії парламентарії прийняли
рішення загалом щодо 1055 законопроектів, у тому числі прийнято 221 закон.
За цей період парламент схвалив у першому читанні 67 законопроектів,
767 законопроектів повернуто на доопрацювання, відхилено, або знято з
розгляду. З них – 106, власне, відкликані суб’єктами права законодавчої
ініціативи.
Спікер парламенту звернув увагу на ту обставину, що нині суттєво
скоротилася тривалість перебування законопроектів від подачі до ухвалення
у парламенті. «Якщо у попередній період середня тривалість перебування
законопроекту у Верховній Раді становила від 6 до 12 місяців, то сьогодні
тривалість перебування законопроекту у Верховній Раді до винесення
рішення становить місяць-півтора», – сказав він.
Із 18 законопроектів, визначених Президентом як невідкладні,
14 ухвалено в цілому як закони України, 2 прийнято за основу і направлено
для їх підготовки до другого читання, ще 2 – готується до розгляду в
першому читанні.
У розрізі суб’єктів права законодавчої ініціативи розглянуто:
27 законопроектів, внесених Президентом України, 156 – Кабінетом
Міністрів України, 2 – Національним банком і 870 – народними депутатами
України. «За тематичною спрямованістю – це питання, насамперед,
галузевого розвитку (309 розглянутих законопроектів), економічної політики
(288) та правової проблематики (221), що є цілком виправданим», – зазначив
В. Литвин.
Із числа прийнятих законів на кінець цієї сесії підписано і введено в дію
166 закони, з них 16 з питань ратифікації міжнародних угод, 125 – про
внесення змін до актів чинного законодавства. У новій або оновленій
редакції введено в дію 25 законів, включаючи два, що стосуються ухвалених
рішень Президента України. Ще 45 із числа прийнятих законів можуть бути
введені в дію після їх підписання Президентом України або за наслідками
їхнього повторного розгляду Верховною Радою України. Керівник
парламенту також повідомив, що протягом сесії, що завершилася, прийнято
3

505 постанов організаційно-установчого і процедурного характеру. За
словами В. Литвина, нині у комітетах парламенту перебуває на опрацюванні
821 законопроект, з них 126 готується до другого або наступних читань.
Голова Верховної Ради України висловив вдячність Кабінету Міністрів
України за «непростий, але – діалог». «Я розраховую, що з наступної сесії
буде розуміння і з боку Кабінету Міністрів України місця, призначення і ролі
Верховної Ради України. Я переконаний, що не буде того, що ми мали в
останній час, коли деякі міністри не вважали за потрібне приходити,
доповідати відповідні законопроекти», – сказав він, сподіваючись на
«поширення конструктиву на усі складові співпраці».
В. Литвин висловив переконання, що «Верховна Рада України зробила
все, аби підтримати ті ініціативи, які пропонував Президент України».
«Я переконаний, що всі сьогодні мають шанс для того, щоб реалізувати своє
бачення облаштування країни. Я переконаний, що всі ми повинні разом
спільними зусиллями, шановні колеги, дати шанс країні почати більш-менш
нормально і прогнозовано жити, але для цього потрібні рішення і практичні
дії», – наголосив він.
Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу по завершенню
восьмої сесії Верховної Ради України В. Литвин, висловив сподівання на
першочерговий розгляд парламентом у вересні змін до Податкового кодексу,
що стосуються підприємців, які працюють за спрощеною системою
оподаткування. При цьому спікер парламенту уточнив, що цей законопроект
вже готовий до розгляду. В. Литвин підкреслив, що процес розгляду
Верховною Радою відповідного законопроекту є досить непростий.
Разом з тим, В. Литвин запропонував запровадитит практику звітів про
виконання законів. «Якщо брати кількість прийнятих рішень, то є всі
підстави говорити про те, що ця сесія є рекордною», – зазначив керівник
українського парламенту. Але виміром ефективності роботи законодавчого
органу, на його переконання, «можуть слугувати лише процеси в
українському суспільстві, в українській державі, а точніше – їхня позитивна
спрямованість».
Голова Верховної Ради наголосив на необхідності уважно
проаналізувати підходи до законодавчого процесу. У цьому контексті він
запропонував ідею проведення парламентських слухань «Законодавчий
процес в Україні: питання організації та забезпечення відповідності потребам
держави і суспільства». «Ці слухання будуть присвячені осмисленню того, як
у нас відбувається законотворчий процес, як далі буде розвиватися країна, як
нам забезпечити дієвий контроль над виконанням законів», – повідомив
В. Литвин.
На його думку, до плану роботи парламенту доцільно було б ввести
«заслуховування звітів про виконання тих чи інших законів». Особливо,
наголосив В. Литвин, це мало б стосуватися законів системного характеру і
«тих законів, які мають чутливий характер та зачіпають інтереси абсолютної
більшості громадян України».
Експерти провели статистичне і порівняльне дослідження діяльності
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народних депутатів України протягом восьмої сесії Верховної Ради України
шостого скликання за критеріями, що визначають ефективність та
публічність роботи українських парламентаріїв. Результати експертного
дослідження презентував О. Чекмишев. Одним з головних критеріїв, за
якими визначали продуктивність роботи депутатів, стала законодавча
активність. Лідерами за кількістю поданих і прийнятих законопроектів стали
Ю. Ключковський (НУ–НС) (560 проектів законів подано і 501 – прийнятий),
С. Ківалов (Партія регіонів) (324/191), представник «БЮТ – Батьківщини»
В. Швець (397/115) і позафракційний О. Ляшко (79/17).
Водночас, депутати Р. Ахметов, А. Веревський, С. Кий, О. Лещинський,
В. Мальцев та Ю. Чертков не подали жодного законопроекту.
За кількістю виступів з парламентської трибуни рейтинг очолює
Ю. Кармазін (1038 виступів). Наступні місця посіли О. Чорноволенко (496),
М. Чечетов (417), О. Зарубінський (346), Ю. Ключковський (291), Г. Смітюх
(276), В. Кириленко (163), О. Ляшко (163), Н. Королевська (148),
В. Симоненко (КПУ) (109), О. Єфремов (98), С. Терьохін (79) і А. Яценюк
(47).
У заяві Партії регіонів щодо підсумків роботи восьмої сесії Верховної
Ради України шостого скликання наголошено на високій їх оцінці та
активній участі депутатів парламентської більшості у законодавчому
врегулюванні актуальних питань державного розвитку, у реалізації курсу
реформ, проголошених Президентом України В. Януковичем.
Завдяки злагодженим та відповідальним діям фракцій Партії регіонів та
її політичних союзників парламент демонструє високу ефективність
законопроектної роботи, разом із Президентом України та урядом спрямовує
свої колективні зусилля на підвищення рівня добробуту громадян, розбудову
нової – успішної України.
Знаковою подією політичного життя названо оперативне внесення змін
до Державного бюджету України, спрямування додаткових коштів – близько
14 млрд грн – на підвищення рівня соціального забезпечення працівників
бюджетної сфери, прискорений розвиток регіонів та країни. Перевиконання
прогнозних надходжень до бюджету переконливо засвідчило ефективність
започаткованих перетворень, позитивну динаміку зростання національної
економіки, відзначається в заяві.
Довгоочікуваним документом став ініційований главою держави Закон
«Про засади запобігання і протидії корупції», який покликаний завдати
нищівного удару по цьому найганебнішому суспільному явищу, враховує
передовий світовий досвід боротьби з цим соціальним злом.
Звертається увага на той факт, що за наполяганням фракції Партії
регіонів було прийнято за основу урядовий законопроект «Про документи,
що засвідчують особу і підтверджують громадянство України» – таким
чином, було виконано ключову умову ЄС щодо реалізації Плану спільних
дій, зроблено важливий крок на шляху до запровадження безвізового режиму
з країнами Шенгенської зони.
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Партія регіонів підкреслює, що значних результатів було досягнуто на
шляху законодавчого забезпечення державної політики реформування.
Зусиллями парламентської більшості на чолі з фракцією Партії регіонів було
схвалено низку законодавчих актів у рамках проголошених главою держави
адміністративної, аграрної реформ, модернізації системи охорони здоров’я,
внесено фундаментальні зміни і доповнення до статей Податкового,
Цивільного, Кримінального, Кримінально-процесуального та Сімейного
кодексів.
З метою захисту прав громадян парламент підтримав ініціативу
Президента України щодо усунення надмірного державного регулювання у
сфері автоперевезень – скасовано обов’язковий технічний огляд для легкових
автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, мільйони
автовласників звільнено від корупційних поборів, які десятиріччями
супроводжували процес технічного контролю транспортних засобів.
Натомість заступник Голови Верховної Ради «бютівець» М. Томенко
оцінив минулу сесію парламенту, як позитивну лише з формальної точки
зору. «За кількісними параметрами – одна з найкращих сесій. По кількості
законопроектів принципової ваги, концептуального характеру, нових
редакцій, внесення до закону постанови тощо. Скільки я в парламенті, я не
пам’ятаю такої сесії», – зазначив він.
За його словами, вперше в парламенті значною мірою виконуються
часові рамки розгляду законопроектів. «Із запасом у часі ухвалений бюджет,
а, відповідно, ухвалені місцеві бюджети… З формальної точки зору – це
добре», – додав він.
Однак, говорячи про результати сесії в цілому, М. Томенко назвав їх
«песимістичними, якщо не трагічними». Якщо на наступній сесії парламент
не почне вибудовувати себе як територію демократії та прийняття
оптимальних рішень, з ним ніхто не буде рахуватися – ні вищі органи влади
взагалі, ні навіть просто чиновники, оскільки від нього нічого не залежить,
вважає віце-спікер. На його думку, минула сесія підтверджує втрату
авторитету, популярності і значущості Верховної Ради. «З формальної точки
зору, якщо говорити про кількісні параметри – сесія успішна. Прийнято
багато законів і постанов. Водночас, якщо говорити про парламент, який
забезпечує інтереси усіх громадян, – такого парламенту у нас немає», –
вважає М. Томенко. «Фактично більшість перетворила парламент на машину
для голосування, і ми бачимо, що це неефективно і навіть шкідливо. Про це
свідчить історія з Податковим кодексом – ми вже у котрий раз повертаємося
до поправок, які опозиція свого часу пропонувала. Але вони були відхилені,
тому що хтось в уряді чи в Адміністрації Президента сказав, що це потрібно
голосувати без обговорення», – наголосив політик.
«Якщо парламент і на наступній сесії буде інститутом для механічного
голосування за прискореною процедурою, я не бачу сенсу в такому
парламенті. Значить потрібно або домагатися дострокового припинення його
повноважень, або взагалі думати про місце парламенту в системі прийняття
рішень. На жаль, Верховну Раду перетворили на консультативно-дорадчий
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орган, що прямо суперечить Конституції, за якою парламент повинен бути
представником українського народу», – констатує віце-спікер парламенту.
Втім, і опозиція, на його думку, відпрацювала сесію не кращим чином.
Разом з тим, М. Томенко звернув увагу на деякі успіхи опозиційних сил,
яким зокрема вдалося не допустити прийняття деяких законопроектів, деякі
змогли перенести. Також, за його словами, заслуговують на увагу локальні
тематичні успіхи опозиційних народних депутатів. «Наприклад, прийнято
низку моїх законопроектів, які не пов’язані з політикою і, тим не менш, дуже
важливі. Наприклад, про заборону ввезення в Україну браконьєрського
спорядження для лову риби і полювання. Ми пролобіювали нормальне
фінансування олімпійської та параолімпійської команд», – зазначив
М. Томенко.
Але все ж, на думку депутата, опозиція повинна бути більш активною,
знаходити можливість і займатися просвітницькою роботою, професійно
інформувати суспільство і показувати альтернативу: умовно, «ми не
голосуємо за цей законопроект і пропонуємо таку альтернативу». Отже
потрібно готувати депутатів до такої змістовної інтелектуальної опозиційної
діяльності в парламенті, яка поки ще повною мірою не демонструється.
Народний депутат України від БЮТ, голова Комітету Верховної Ради з
питань промислової і регуляторної політики та підприємництва
Н. Королевська в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер»
порівняла роботу парламенту під час парламентської сесії, що завершилася, з
роботою хлібозаводу. «Закони приймалися навіть вночі. І вся країна за цим
спостерігала. Але про роботу парламенту треба судити не за кількістю
законів, а за їх якістю і за тими результатами, які люди відчувають на собі
після такої ударної роботи народних депутатів», – заявила Н. Королевська.
Глава парламентського Комітету вважає, що результати цієї роботи
очевидні. «Ми розпочали реформу дерегуляції. Всі про це чули. Можна
сміливо стверджувати, що в цій сфері прийнято законів більше, ніж за
попередні 20 років. Але замість пожвавлення ділової активності, люди
відчули зростання безробіття, скорочення інвестицій і погіршення бізнесклімату. Це відбувається тому, що потрібні і корисні закони по дерегуляції
залишилися на папері, а Податковий кодекс накрив малий і середній бізнес,
паралізувавши його роботу», – вважає Н. Королевська.
Ще однією невдалою реформою, за словами голови Комітету Верховної
Ради, стала детінізація економіки. «Ми чуємо щодня, як влада бореться з
корупцією, як іде легалізація зарплат за планом, розробленим віце-прем’єром
С. Тігіпком. Насправді в країні відбувається централізація тіньової
економіки, при якій тіньові процеси стають сильнішими легальних.
Створюються умови, за яких працювати в тіні вигідніше, і це ще більше
руйнує економіку України», – сказала Н. Королевська.
Вона назвала міфом заяви про бурхливе зростання економіки. «Уряд
радісно звітує про зростання ВВП, про збільшення випуску промислової і
сільгосппродукції. Але коли приїжджаєш до людей, то чуєш абсолютно
протилежне. Люди відчувають зростання економіки за зростанням цін на
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основні продукти та товари першої необхідності, а також нестримним
зростанням тарифів. У результаті непродуманих і погано організованих
реформ рядові люди в нашій країні стали жити в 1,5 рази гірше, а рядові
олігархи стали жити в два рази краще», – заявила Н. Королевська.
У свою чергу лідер партії «За Україну!» В. Кириленко основними
підсумками сесії, що завершилась, називає «ухвалення ганебного пенсійного
закону, величезну кількість лобістсько-кланових законів та відсутність
елементарного сприйняття альтернативної точки зору з боку більшості».
Коментуючи ухвалення пенсійного закону, політик наголосив, що
«восьма сесія закрилася на ганебній ноті, оскільки парламент ухвалив так
звану пенсійну реформу. При цьому не була врахована жодна поправка
опозиції. Із моїх 29 поправок не врахована жодна, а ті, які були враховані
Комітетом, відхиленні під час голосування парламентською більшістю».
«У результаті маємо збільшення пенсійного віку для жінок, збільшення
мінімального трудового стажу й погіршення формули нарахування пенсій.
Крім того, не скасовано жодну спецпенсію для вищої державної
номенклатури: депутатів, міністрів та інших чиновників. Це говорить про те,
що влада хоче вирішувати проблеми Пенсійного фонду лише за рахунок
простих трудових пенсіонерів, собі при цьому ні у чому не відмовляючи», –
наголосив В. Кириленко.
За словами депутата, другий аспект діяльності парламенту – величезна
кількість лобістських законопроектів, які пов’язані з приватизацією окремих
об’єктів та із списанням різноманітних заборгованостей та іншими клановолобістськими питаннями.
«Третій аспект діяльності парламенту – відсутність елементарного
сприйняття альтернативної точки зору з боку більшості. Опозиція може
вносити яку завгодно кількість слушних поправок, але на це немає жодної
реакції більшості. Це призводить до низького рівня законів та до подальшого
нагнітання суспільної напруги», – резюмував В. Кириленко.
Експерти відзначають в активі парламентаріїв чотири ключових закони:
про протидію корупції, зміну Податкового кодексу, реформування сфери
охорони здоров’я та пенсійної системи. Причому останні три прийняті в
авральному режимі напередодні закриття сесії під акомпонемент
протестуючих під вікнами Верховної Ради майбутніх пенсіонерів. Як
правило, якість затверджених у таких умовах документів залишає бажати
кращого, і, швидше за все, восени їх доведеться коригувати.
До непопулярних серед співгромадян змін до Трудового та Житлового
кодексів у депутатів руки не дійшли. Проекти реформування у сфері освіти
та про впровадження ринку землі зупинилися на стадії громадського
обговорення.
Всередині парламенту продовжувався процес перетікання депутатів з
опозиційних лав у більшість. За минулі півроку фракція Партії регіонів
поповнилася 13-ма депутатами з опозиції. Але досягти психологічно
значимої цифри в 200 депутатів «біло-синім» все ж не вдалося.
Втім, більшість досягла такої чисельності, що необхідні рішення
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приймалися навіть у тих випадках, коли один з партнерів «регіоналів» по
коаліції, найчастіше комуністи, відмовлявся підтримувати законопроект.
Хоча фактично, у зв’язку зі скасуванням політичної реформи і переходом до
старої Конституції коаліції політичних фракцій у парламенті зараз немає. Це
послабило залежність Партії регіонів від партнерів – комуністів та фракції
Литвина.
Водночас у структурі Верховної Ради з’явилася нова штатна одиниця –
депутатська група «Реформи заради майбутнього», до якої увійшли
позафракційні депутати, переважно колишні «бютівці». Група спочатку
обіцяла надавати посильну допомогу Президентові в модернізації країни, і
своє слово стримала, послідовно підтримавши всі реформаторські починання
влади. Всупереч прогнозам експертів, процес утворення нових депутатських
груп не мав продовження. Не виключено, що «парад суверенітетів» у
Верховній Раді усього лише відкладений до осені.
В опозиційному таборі так і не було досягнуто об’єднання. Ідея
з’єднання декількох уламків «помаранчевого» блоку під партійною
парасолькою «Фронту змін» не припала до смаку його лідеру. На даному
етапі об’єднуватися з потенційними партнерами А. Яценюк готовий лише
для протистояння фальсифікаціям на виборах. Про конфігурацію майбутньої
коаліції А. Яценюк обіцяє подумати вже після проходження в парламент
наступного скликання.
Тим часом директор Київського центру політичних досліджень і
конфліктології М. Погребинський констатує, що опозиція в парламенті
фактично не грає ніякої ролі. За його словами, це звичайна справа в
демократичних країнах, коли абсолютна більшість законопроектів готує уряд
і голосує правляча більшість. Разом з тим, говорить політолог,
представникам влади варто активніше залучати професійний потенціал
найбільш компетентних представників опозиційних фракцій для вирішення
завдань, які стоять перед країною сьогодні. Хоча у цілому, переконаний
політолог, можна говорити, що час жорсткого протистояння між більшістю і
опозицією в парламенті закінчився. Крім того, немає напруженості у
відносинах між законодавчою і виконавчою владою.
Серед найбільш знакових рішень шостої сесії М. Погребинський звертає
увагу перш за все на скасування політичної реформи та повернення до
Конституції 1996 р., згідно з якою всі основні критично важливі
повноваження для управління державою зосередилися у Президента України.
Наступний важливий крок, зроблений парламентом, – це прийняття
закону «Про засади запобігання та протидії корупції». Прийнято також
постанову «Про стан та перспективи розвитку економічних відносин України
з ЄС і Митним союзом». У ньому українській владі не рекомендовано
погоджуватися на пропозиції Росії щодо входження в Митний союз.
М. Погребинський вважає, що це неправильна рекомендація, оскільки вона
не базується на фактичному розумінні економічних можливостей тієї чи
іншої сторони інтеграції.
Прийнято закон про початок реформи охорони здоров’я. Це пілотний
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проект з реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві, на адресу якого теж
було досить багато критики, але в принципі серйозними фахівцями в галузі
соціальних реформ напрямок цього закону вважається позитивним.
Важливим є Закон «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим».
До його прийняття головною особою Республіки Крим був спікер кримського
парламенту, а тепер – прем’єр-міністр, яким зараз є В. Джарти.
16 червня як більшість, так і опозиція парламенту підтримали у першому
читанні урядовий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу
щодо спрощеної системи оподаткування. Дуже важливий сам факт того, що
знайдений компроміс з підприємцями, практично всі пропозиції яких
враховані в цьому законопроекті.
Позитивним М. Погребинський вважає також прийняття Закону «Про
державний земельний кадастр», що фактично дає старт земельній реформі,
відкриває початок оформлення ринку землі.
Директор Центру політичних досліджень «Пента» В. Фесенко
насамперед наголошує на тому, що на відміну від ситуації дворічної
давності, коли не було стабільної парламентської більшості, нині Верховна
Рада працює стійко і результативно. Однак у її роботі, на думку політолога, є
два традиційні мінуси. Перший – триває тенденція втрати парламентом
представницької функції, він перестав бути майданчиком пошуку суспільнополітичного консенсусу зі складних контраверсійних проблемних питань.
Найбільш показовою у цьому плані стала пенсійна реформа. Справа не тільки
у владі, яка іноді ігнорувала позицію протилежної сторони, але і в опозиції.
Те, що нею було представлено у вигляді альтернативних проектів, – це був
парад популізму, а не змістовна альтернатива пенсійної реформи. У рідкісних
випадках були питання конструктивної взаємодії, коли спільні зусилля влади
і опозиції дали результат. Наприклад, це був Закон про доступ до публічної
інформації. Хоча є й інший дуже значимий приклад – Закон про земельний
кадастр як один з ключових законопроектів в рамках земельної реформи.
Авторами цього закону були депутати від різних політичних сил: один від
Партії регіонів, інший від НУ – НС та від БЮТ.
Другий мінус, який так і не був усунутий на минулій парламентській
сесії, – це ганебна практика голосування «за того хлопця», за депутата, який
не ходить на засідання. Проблему піднімали в середині сесії, обговорювали,
але це нічим не закінчилося, і нині на неї просто закрили очі.
М. Погребинський у контексті цієї проблеми висловив думку про те, що
українському парламенту слід перейняти досвід, наприклад, англійського
парламенту, де депутати ходять на сесію тільки тоді, коли вони зацікавлені в
розгляді того чи іншого законопроекту. Рішення приймаються по більшості
присутніх. Така система мотивує депутатів прийти тоді, коли розглядається
важливий для них законопроект, а коли їх не цікавить, то вони просто не
приходять. Політолог вважає, що закон, згідно якого кожен повинен
голосувати сам за себе правильний, але він повинен бути доповнений тим,
що рішення приймаються більшістю присутніх.
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Низка законодавчих актів, прийнятих на поточній сесії, викликала у
експертів та суспільства питання: «Що це було?». Одним із таких законів,
зокрема, став закон про червоний прапор. Підгадавши якраз до 9 травня,
депутати ухвалили закон про прапор Перемоги, чим спровокували зіткнення
у Львові. Хоча закон пізніше був скасований Конституційним Судом,
неприємний осад залишився. «Закон, який я вважаю найвищою дурістю, –
про червоний прапор. Він вніс чергову порцію в розкол країни», – вважає
директор Агентства моделювання ситуацій В. Бала.
Зі стосів законопроектів, розглянутих протягом восьмої сесії, викликає
питання і ряд постанов про відзначення тих чи інших пам’ятних дат в
українській історії. Зокрема, «Про відзначення 1010-річчя від дня
народження шведської принцеси Інгігерди, дружини Ярослава Мудрого».
Даний документ передбачає, що крім підготовки та відзначення на
державному рівні дня народження принцеси, необхідно створити
«відповідний організаційний комітет, розробити і затвердити план
необхідних заходів, забезпечити висвітлення життя та діяльності княгині
Інгігерди в засобах масової інформації». Ще одне постанова стосується
святкування … ювілею весілля 960-річної давності княгині Анни
Ярославівни і короля Генріха І. Теж зі святкуваннями, феєрверками та
іншими інформаційним висвітленням життєдіяльності цієї пари.
Відсвяткувати вирішено і 940-річчя з дня народження давньоруської княжни
Євпраксії Всеволодівни – дружини імператора Священної Римської імперії
Генріха IV. «Яке це має відношення для поліпшення життя людей? Яке
відношення це має до їх благополуччя? Я не знаю», – обурився народний
депутат від КПУ Є. Царьков.
Таким чином, підбиваючи підсумки восьмої сесії Верховної Ради
України, слід констатувати, що народні депутати прийняли: зміни до
Податкового кодексу, закон про доступ до публічної інформації,
антикорупційний закон, військову доктрину, що закріплює позаблоковий
статус України, закон про амністію – на волю вийдуть близько
10 тис. чоловік, повітряний кодекс, зміни до держбюджету щодо збільшення
зарплат бюджетникам на 12,6 % , закон про пілотний проект з реформування
системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій
областях і Києві, закон про скасування техогляду, Пенсійну реформу, закон
про земельний кадастр.
Обіцяли, але поки не прийняли: митний кодекс, кримінальнопроцесуальний кодекс, закон про вибори народних депутатів, про податок на
нерухомість (відстрочення набуття чинності цієї норми діє до 1 січня
2012 р.), закон про спрощену систему оподаткування (обіцяли розглянути у
вересні), закон про біометричні паспорти, житловий кодекс, закон про ринок
землі.
Прогнозуючи політичні процеси наступного політичного сезону,
політологи відзначають, що він проходитиме під знаком майбутніх
парламентських виборів, підготовка до яких фактично розпочнеться восени.
Тому слід очікувати активного залучення парламентаріїв у традиційну для
11

передвиборного часу гонку популізму, незалежно від їх партійної прописки.
З іншого боку, почнеться реакція суспільства на вже проведені реформи, що
викличе восени певний підйом громадської активності.
На думку В. Фесенка, у наступному політичному сезоні буде декілька
інтриг. Одна з них буде пов’язана із Законом про вибори народних депутатів.
Це один із ключових законів, навколо якого розгорнеться і боротьба
інтересів, і публічна полеміка. Не виключаю, що тут можуть бути певні
компроміси. Скоріше за все, за основу буде взятий, так званий, технічний
законопроект О. Лавриновича, але можуть бути сюрпризи, відмови або
зниження прохідного бар’єру до 4 % .
Може знову виникнути інтрига з відкритими списками, якщо опозиція
домовиться і подасть спільний законопроект. У владі можуть зробити «хід
конем», підтримавши цю ідею. Тут головна проблема в достатньо важких
процедурах для виборців та членів виборчих комісій. Але в інтересах Партії
регіонів можна технологічно використати ситуацію з виборчими списками.
В. Фесенко запевняє, що втрати, порівняно зі змішаною системою, будуть
невеликими, але для багатьох опозиційних партій відкриті списки не дуже
вигідні. У такому разі на чолі списку не буде Ю. Тимошенко, А. Яценюка чи
В. Кличка. Прийдеться голосувати за абсолютно невідомі фігури. В. Фесенко
радить владі прислухатися до ідеї запуску закону про відкриті списки.
Політолог також прогнозує інтригу навколо уряду. Якщо йому вдасться
утримати соціально-економічну ситуацію, якщо не буде різких кризових
проблем та тенденцій, то М. Азаров може утриматись на своєму посту. У
протилежному випадку В. Фесенко не виключає постановки питання про
заміну Прем’єр-міністра, тим паче, що прихильники такої ідеї є і в оточенні
Президента. У разі відставки уряду, новий його склад не буде формувати
Верховна Рада, бо вже не має такої функції, але парламент буде голосувати за
призначення Прем’єр-міністра. Тут теж постане питання дисципліни та
спроможності парламентської більшості.
Актуальним буде питання продовження реформ. Зокрема, земельної
реформи, яка стане ключовою на наступній сесії, навколо цього буде багато і
політичних, і інформаційних конфліктів та інтриг.
Якщо уряд завершить роботу над програмою, яка зараз готується, це
також може бути питання політичне, бо затвердження програми у Верховній
Раді може стати певною гарантією для уряду. Тут все залежатиме від
політичної кон’юнктури. Отже, осінній сезон обіцяє бути дуже цікавим та
гарячим.
Наступна, дев’ята сесія Верховної Ради України розпочне свою роботу у
перший вівторок осені – 6 вересня 2011 р. і завершиться 13 січня
2012 р.
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АКТУАЛЬНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
С. Горова, влас. кор. СІАЗ НБУВ

«Зеленые»: об экологии в стране
Лидер политической партии «Зеленые», председатель Евразийского
Объединения Зеленых Партий (ЕОЗП), президент Института экологической
экспертизы «Зеленый стандарт» А. Прогнимак призывал власти разработать
и принять госпрограмму по очистке сточных вод. Об этом он сказал на прессконференции в информационном агентстве УНИАН, отвечая на вопросы
поступившие на «горячую экологическую линию» и по электронной почте в
он-лайн режиме.
А. Прогнимак подчеркнул, что в очередной раз была возможность
убедиться – система городских стоков крупных украинских городов (Киев,
Одесса) оказалась неспособна справиться с увеличением объемов сточных
вод. Уровень осадков намного превысил средние сезонные показатели. При
этом суть проблемы несколько шире: городские коммуникации оказалось не
готовы к такой силы нагрузкам. Стоковые системы находятся в достаточно
запущенном состоянии и не должным образом финансируются. Ливневые
стоки оказались забитыми мусором и были неспособны пропустить то
количество воды, которое вылилось на городские улицы в результате
экстремального объема осадков. «Очистные сооружения больших городов
строились давно и рассчитаны на гораздо меньший объем. Количество людей
растет, а очистные сооружения остаются в старом режиме», – говорил
политик.
При этом он также отметил, что в текущем году крупных ЧП в
канализационных системах не произошло. Все обошлось просто
профилактическим закрытием городских пляжей (в Одессе и Киеве).
Отвечая на вопрос о потенциальных угрозах для здоровья человека в
случае отсутствия очистки ливневых стоков, А. Прогнимак сказал: «Прежде
всего, традиционный набор, который можно получить во время купания в
море, если недалеко сбрасываются неочищенные воды, это – обычные
паразиты в виде глистов, фтористые, хлористые соединения, тяжелые
металлы. Но, резервы человеческого организма очень большие – со многими
заболеваниями и инфекциями человек может справиться сам».
Отвечая на вопрос о том, какие действия предпринимает партия для
реализации целей, заложенных в программе, политик сказал, что в данный
момент «Зеленые» стараются привлекать к экологическим проблемам в
Украине внимание не только общества, но и правительства. «Мы обращаем
внимание правительства, в первую очередь, Кабинета Министров и
Президента, мы достаточно много написали писем. Иногда это приносит
положительный результат, иногда – нет», – говорил лидер партии «Зеленые».
По его словам, сейчас партия хочет добиться подготовки и принятия в
ближайшее время государственной программы по очистке сточных вод. «Без
государственной программы эту проблему в масштабах Украины не решить»,
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– говорил политик.
Говоря об экологической ситуации в Киеве, лидер «Зеленых» отметил,
что на 80 % воздух столицы загрязняют выхлопы автомобилей, а 20 % – это
предприятия. В связи с этим А. Прогнимак подчеркнул необходимость
принятия мер по уменьшению загрязнения окружающей среды
автомобилями. Среди них он назвал, в первую очередь, улучшение контроля
за качеством топлива. «Было бы неплохо перейти на биологические виды
топлива – они практически не дают выхлопов», – говорил политик. Вовторых, по его мнению, – необходимо ужесточить требования по выхлопам
автомобилей.
Относительно питьевой воды в городе Киеве, А. Прогнимак
подчеркнул, что необходима очистка в масштабах города в очистных
сооружениях. Кроме того, требуется индивидуальная очистка в квартирах. И
это также должно быть программой либо городской, либо государственной.
Что касается работы теплогенерирующих предприятий, лидер партии
«Зеленые» отметил необходимость модернизации фильтров на киевских
ТЭЦ.
Отвечая на вопрос о причинах нежелания партии «Зеленые»
присоединиться к оппозиции А. Прогнимак ответил: «В оппозиции реально
можно меньше сделать, чем при взаимодействии с властью. Нам все равно
какая власть, мы будем с ней работать и будем добиваться, что бы они
работали с нами», – подчеркнул лидер партии «Зеленые».
Данная пресс-конференцция обращает на себя внимание следующим:
на ней не только поставлены очень актуальные вопросы городской экологии,
с которыми, кстати, в первую очередь столкнется назначенный недавно
министр ЖКХ А. Близнюк.
Отказ «Зеленых» от вхождения в как всегда непримиримую в условиях
украинского политикума оппозицию может свидетельствовать по крайней
мере о двух обнадеживающих общественнозначимых перспективах: вопервых, данная партия почувствовала реальную потребность общества в
третьей силе в политике и пытается использовать эту потребность для
усиления своей популярности; во-вторых позиционируя себя в качестве
третьей силы, ПЗУ пытается наладить конструктивное сотрудничество с
властью, получить реальные практические результаты в общественных
преобразованиях, что, в свою очередь, должно сработать на имидж
политической структуры.
Уже ближайшее будущее наверное сможет показать , насколько данные
намерения смогут воплотиться в жизнь, насколько общественные ожидания
возможного сотрудничества разнообразных политических сил в решении
важных для Украины вопросов смогут быть реализованы и смогут стать
альтернативой постоянного деструктивного политического противостояния.
Інформація СІАЗ
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Литвин та Надзвичайний і
Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки Д. Теффт привітали
випускників Програми стажування у Верховній Раді України і в
центральних органах виконавчої влади.
Голова Верховної Ради України В. Литвин вважає Програму
парламентського стажування молоді «доброю справою, бо це – своєрідна
школа лідерів, молодих політиків». Про це він сказав 13 липня, вітаючи
інтернів 16-го випуску Програми стажування у Верховній Раді України та
третього випуску Програми стажування у центральних органах виконавчої
влади. В. Литвин нагадав, що під час стажування протягом восьми місяців
інтерни з усіх регіонів України працювали в парламентських комітетах та
структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України та в шести
міністерствах України.
Посол Сполучених Штатів Америки Д. Теффт також привітав
випускників Програми стажування, зауваживши, що у молоді роки теж був
стажером у парламенті США, і це було хорошою школою для подальшої
кар’єри.
Голова Верховної Ради України подякував організаторам Програми і
всім, хто її підтримував фінансово, зокрема, Агентство США з міжнародного
розвитку (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. –
13.07).
***
В. Литвин наголошує на необхідності створення цивілізованого
виборчого закону. Про це Голова Верховної Ради України сказав
спілкуючись з випускниками Програми стажування у Верховній Раді України
та центральних органах виконавчої влади.
На думку В. Литвина, «сьогодні треба спільно працювати над
створенням цивілізованої виборчої системи, аби демократія працювала на
людину, а для цього з людьми треба серйозно говорити, мати діалог влади з
суспільством».
Керівник парламенту підкреслив, що значення виборчого закону
виходить за межі його практичного призначення: від нього залежить те,
наскільки оновиться склад законодавчого органу. Він вкотре наголосив на
необхідності прийняття такої виборчої системи, за якої партії слугуватимуть
суспільству, а не суспільство підлаштовуватиметься до інтересів партій
(Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Невідкладні заходи щодо захисту вітчизняного ринку від неякісних і
фальсифікованих лікарських засобів та вдосконалення цінової політики у
сфері обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення
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обговорені на розширеному засіданні Комітету з питань охорони
здоров’я. У засіданні Комітету взяли участь народні депутати, представники
Міністерства охорони здоров’я, Державної митної служби, Державної
служби України з лікарських засобів, провідні вчені і фахівці.
За результатами обговорення Комітет рекомендує Міністерству охорони
здоров’я підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону «Про
лікарські засоби» в частині запровадження обігу лікарських засобів
відповідно до вимог належних практик на усіх їх етапах. Комітет з питань
охорони здоров’я звернеться до комітетів з питань забезпечення діяльності
правоохоронних органів та з питань промислової і регуляторної політики та
підприємництва щодо прискорення розгляду Верховною Радою
законопроектів про внесення змін до деяких законів (щодо запобігання
фальсифікації лікарських засобів), і про внесення змін до Закону «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. –
13.07).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законів
України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на
дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів
або економічних угруповань.
На засіданні Комітету зазначалося, що законопроект (реєстр. № 8571)
спрямований на усунення прогалин у законодавстві в частині порядку
застосування заходів у відповідь на дискримінаційні дії та удосконалення
положень законодавства в частині проведення антидискримінаційного
розслідування, переговорів з компетентними органами іноземних держав і
прийняття рішення про запровадження заходів у відповідь на
дискримінаційні дії.
Зокрема, проектом передбачається внесення змін до ст. 9, 16 та 29
Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» в частині положень, що
визначають процедуру застосування заходів у відповідь на дискримінаційні
дії, у тому числі щодо порядку прийняття рішення про застосування таких
заходів, з метою чіткого визначення повноважень органів державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері застосування заходів у
відповідь на дискримінаційні дії та визначення видів таких заходів.
Так, пропонується встановити, що до компетенції Верховної Ради
України також належать «прийняття рішень про застосування заходів у
відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних
союзів або економічних угруповань шляхом встановлення повної/часткової
заборони (повного/часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму
найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму». Кабінет
Міністрів України приймає рішення про застосування заходів у відповідь на
дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або
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економічних угруповань шляхом запровадження режиму ліцензування, а
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі – про застосування заходів у
відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних
союзів або економічних угруповань у межах компетенції, визначеної
законами України (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). –
2011. – 13.07).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект закону
про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської
області курортом державного значення.
Законопроектом (реєстр. № 8574) пропонується оголосити природні
території міста Миргорода Полтавської області курортом державного
значення, а також затвердити межі округу і зон санітарної охорони курорту.
Члени комітету зазначили, що прийняття законопроекту сприятиме
розвиткові курортної інфраструктури регіону, збереженню та охороні
курортної території, раціональному використанню природних територій і
природних лікувальних ресурсів (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Комітет з питань промислової і регуляторної політики та
підприємництва підтримує проект закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та
вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності.
На засіданні комітету зазначалося, що законопроект (реєстр. № 8597)
спрямований на вдосконалення державної політики у сфері містобудування,
посилення та персоніфікацію відповідальності суб’єктів містобудування за
порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і
правил, забезпечення стійкості, надійності та необхідної довговічності
будівель і споруд.
Зокрема, проектом передбачається збільшити розміри штрафних санкцій
за правопорушення у сфері містобудування, диференціювати запропоновані
розміри штрафів залежно від категорії складності об’єктів, що будуються,
передбачити персональну відповідальність окремих виконавців за
правопорушення у сфері мостобудування тощо.
Відповідні зміни передбачається внести до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, законів «Про
електроенергетику», «Про архітектурну діяльність» та деяких інших, а також
викласти у новій редакції Закон «Про відповідальність за правопорушення у
сфері містобудівної діяльності» (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 13.07).
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***
Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до
деяких законів України щодо впорядкування здійснення державного
нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та
охорону праці.
Законопроектом (реєстр. № 8484), поданим народними депутатами
В. Хара, Т. Єгоренко, пропонується у ст. 2 Закону «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
виключити державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про
працю та охорону праці зі сфери дії цього закону та внести відповідні змін до
Закону «Про охорону праці». Автори аргументують необхідність прийняття
законопроекту тим, що норми Закону «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не узгоджуються та не
відповідають нормам Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 1947 р.
про інспекцію праці в промисловості й торгівлі та № 129 1969 р. про
інспекцію праці в сільському господарстві.
На думку членів комітету, ухвалення законопроекту забезпечить у
повному обсязі виконання міжнародних договорів та сприятиме здійсненню
ефективного державного нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю та охорону праці (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до
деяких законів України щодо носіння форменого одягу, використання
знаків розрізнення та символіки.
Законопроектом реєстр. № 4585), поданим народними депутатами
В. Грицаком, В. Бевзом, О. Зарубінським, М. Петруком, О. Бобильовим та
О. Кузьмуком, пропонується «заборонити носіння військової форми, форми
одягу інших військових формувань та знаків розрізнення і відзнак особами,
які не мають на це законних прав».
Крім
цього,
передбачається
встановити
адміністративну
відповідальність за «незаконне носіння форменого одягу та знаків
розрізнення особами, які не мають на те права».
Автори аргументували прийняття законопроекту тим, що в Україні за
роки незалежності з’явилося багато державних та громадянських структур,
осередків козацького руху, які всупереч чинного законодавства
використовують форму одягу, її елементи, символіку і знаки розрізнення
військовослужбовців військових формувань та працівників органів
внутрішніх справ.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме
демілітаризації суспільства; упередженню злочинних дій, пов’язаних з
використанням форменого одягу, випадків з незаконним носінням
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військового та спеціального форменого одягу та упередженню випадкам
зловживання громадськими особами своїм становищем з використанням
звань, погонів, символіки, знаків розрізнення начальницького і рядового
складу Збройних сил України та інших військових формувань (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 12.07).
***
Комітет з питань економічної політики на засіданні рекомендує
парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до
деяких законів України з питань приватизації.
Законопроектом (реєстр. № 8723) пропонується уточнити перелік
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, шляхом
внесення змін до законів «Про приватизацію державного майна» та «Про
перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»,
а також викласти у новій редакції перелік об’єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації.
На засіданні комітету зазначалося, що законопроектом створюються
умови для оптимізації структури державного сектору економіки шляхом
приватизації підприємств, подальше збереження яких у державній власності
економічно недоцільно, що забезпечить залучення недержавних інвестицій у
розвиток їх виробництва та збільшення надходження коштів до державного
бюджету. Народні депутати вважають, що створюються також додаткові
правові підстави для недопущення прийняття рішень щодо реорганізації або
реструктуризації заборонених до приватизації підприємств без погодження з
Кабінетом Міністрів (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). –
2011. – 12.07).
***
Комітет з питань європейської інтеграції визнав таким, що не
суперечить законодавству Європейського Союзу, проект закону про
внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних
паперів. Законопроект (реєстр. № 8297) розроблено з метою захисту прав
споживачів реклами, підвищення відповідальності рекламодавців, виробників
та розповсюджувачів реклами за дотримання законодавства про рекламу на
фондовому ринку, що повинно сприяти підвищенню довіри потенційних
вітчизняних та зарубіжних інвесторів до фондового ринку України.
Зокрема, статтею 25 законопроекту пропонується ввести заборону на
повідомлення про майбутні прибутки та використання порівняльної реклами
з метою недобросовісної конкуренції, тощо. Передбачається також
розширити перелік вимог до рекламодавців реклами на фондовому ринку.
Окрім того, пропонується внести суттєві зміни до частини другої статті
26, які спрямовані на розширення переліку вимог щодо контролю з боку
органів державної влади за дотриманням законодавства про рекламу.
Комітет зазначив, що за предметом правового регулювання
законопроект належить до сфери захисту прав споживачів, питання якої у
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Європейському Союзі регулюються Директивою Європейського Парламенту
та Ради 2006/114/ЄС щодо порівняльної реклами та реклами, яка вводить в
оману. За висновком Комітету, положення законопроекту не суперечать
цьому документу і, загалом, законодавству Європейського Союзу (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 12.07).
***
Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту направити на
доопрацювання законопроект про внесення змін до ст. 36, 127 і 205
Цивільного процесуального кодексу України (щодо питань, відповідно до
яких суд вирішує справи). Законопроектом (реєстр. № 7386) пропонується
внести доповнення до ч. 2, 3 ст. 36, ч. 2 ст. 127 Цивільного процесуального
кодексу, згідно з якими третій особі, яка залучається до справи, мають
надаватися копії позовної заяви та доданих до неї документів, а також
уточнити зміст п. 4 ч. 1 ст. 205 щодо визначення укладення мирової угоди
підставою для закриття провадження у справі.
Члени комітету наголошували, що проект спрямований на забезпечення
прав третіх осіб на повне ознайомлення із змістом позову та всіма
матеріалами на яких ґрунтується позов та усунення неузгодженостей між
статтями кодексу з приводу повідомлення третіх осіб та закриття справи у
зв’язку з укладенням мирової угоди сторонами.
Крім того, на засіданні зазначалося й про те, що з огляду на зауваження
та пропозиції Верховного Суду України, а також відповідно до висновку
Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, за
результатами розгляду у першому читанні поданий проект доцільно
повернути на доопрацювання (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2011. – 12.07).
***
Реформирование украинской медицины должно быть тщательно
продумано. Такую точку зрения выразил народный депутат от фракции КПУ,
глава подкомитета парламентского Комитета по вопросам здравоохранения
Ю. Гайдаев.
«То, что здравоохранение нуждается в реформировании – это очевидный
факт. Так дальше мы уже жить не можем. Но любое реформирование должно
проводиться по принципу «семь раз отмерь – один раз отрежь», – сказал он.
При этом Ю. Гайдаев подчеркнул, что изменения в здравоохранении
должны быть тщательно продуманными потому, что они могут нанести вред
здоровью простых украинцев.
По словам народного депутат, решение о внедрении пилотных проектов
по реформированию системы здравоохранения, которое осуществляется в
трех областях Украины и городе Киеве, должно показать, насколько
выбранный правительством вариант реформы действенен. «Позитивные
моменты – что все силы будут сосредоточены в госпитальном округе.
Негатив – что это будет дальше, есть вопросы о скорой помощи», – отметил
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Ю. Гайдаев.
Напомним, Верховная Рада решила внедрить пилотный проект
реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской,
Донецкой областях и в Киеве (GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. –
13.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України В. Янукович висловив співчуття Президентові
Туркменістану Г. Бердимухамедову у зв’язку з трагічними подіями у місті
Абадан. «В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про трагічні події
7 липня цього року в місті Абадан.
Від імені народу України та від мене особисто прошу передати щирі
співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажання скорішого
одужання постраждалим», – ідеться у співчутті глави української держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Президент України В. Янукович висловив співчуття Президенту
Республіки Кіпр Д. Хрістофіасу у зв’язку з трагедією, яка сталася
внаслідок вибуху на військово-морській базі «Евангелос Флоракіс» і
призвела до численних людських жертв (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
13.07).
***
Президент України В. Янукович висловив співчуття Надії Улянівні,
Віталію та Володимиру Кличкам у зв’язку зі смертю Володимира
Родіоновича Кличка (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Організацію залізничних пасажирських перевезень в Україні
необхідно кардинально покращити. На цьому наголосив Президент України
В. Янукович під час зустрічі в Криму з віце-прем’єр-міністром, міністром
інфраструктури України Б. Колесніковим.
Президент України вимагає прискорити роботу з реформування
української залізниці, «щоб вкластися в 5–7 років і вибудувати якісний
пасажирський рух», повідомив після зустрічі з главою держави
Б. Колесніков. «Ми продовжили обговорювати концепцію глобальних змін у
пасажирському русі, пасажирському транспорті. Україна за 6 років повинна
повністю змінити рухомий склад, надати максимум зручностей пасажирам і –
що найголовніше – за доступною ціною», – зазначив він.
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Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що на вітчизняній залізниці вже
починають запроваджувати швидкісний рух. За словами Б. Колеснікова,
наступного року Україна отримає перших десять швидкісних потягів, і далі –
по 15 щороку. «Завдання: щоб у 2016–2017 рр. пасажири у нас могли
користуватися якісними послугами. Наші перевезення ні в чому не будуть
відрізнятися від тих, які є у Західній Європі», – підкреслив Б. Колесніков.
Він наголосив, що йдеться про величезні обсяги роботи, адже з часів
Другої світової війни у пасажирському русі в Україні кардинально нічого не
змінювалося. Віце-прем’єр-міністр також повідомив, що українська сторона
обговорить з російськими колегами ідею створення залізничних хабів на
кшталт авіаційних. «Така концепція обговорюється, і вона обов’язково буде
реалізована», – сказав Б. Колесніков (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Українська залізниця має забезпечити максимально комфортний та
якісний рівень обслуговування для пасажирів. Відповідне доручення дав
Президент України В. Янукович генеральному директору Державної
адміністрації залізничного транспорту України В. Козаку під час зустрічі в
Криму.
«Було поставлене завдання: зробити все, щоб зменшити видатки по
пасажирських перевезеннях, і при цьому забезпечити у повному обсязі
комфортне та якісне перевезення пасажирів», – сказав гендиректор
«Укрзалізниці» після зустрічі з Президентом України.
Глава держави, за словами В. Козака, також поставив перед
залізничниками завдання максимально забезпечити всі потреби підприємств
у перевезенні вантажів. Найближчим часом на виконання доручення
Президента України буде розроблено відповідну програму, зазначив він.
«Економіка країни має працювати, і залізничний транспорт не повинен
бути стримуючим фактором у цьому процесі. Зокрема, необхідно розробити
програму щодо оновлення рухомого складу – локомотивів та вагонів
«Укрзалізниці», – сказав В. Козак (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Президент України В. Янукович доручив генеральному директору
Державного концерну «Укроборонпром» Д. Саламатіну опрацювати
питання щодо залучення молодих спеціалістів до роботи на
підприємствах оборонно-промислового комплексу. Про це йшлося під час
зустрічі Президента України і гендиректора «Укроборонпрому» у Криму.
У розмові з Д. Саламатіним В Янукович наголосив, що необхідно
зацікавити випускників залишатися працювати в Україні. Адже зараз
середній вік працівників на підприємствах вітчизняного ОПК – близько
55 років. Під час зустрічі гендиректор «Укроборонпрому» доповів
Президентові України про стан справ у галузі. Зокрема про технологічне
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переоснащення оборонно-промислового комплексу.
У зв’язку з цим, В. Янукович звернув особливу увагу на важливість
активної взаємодії підприємств ОПК і науки. Глава держави доручив
гендиректору «Укроборонпрому» забезпечити активне впровадження
новітніх вітчизняних наукових розробок у виробництво.
В. Янукович та Д. Саламатін також обговорили питання налагодження
ефективної взаємодії підприємств, що входять до складу Державного
концерну «Укроборонпром». Президент доручив Д. Саламатіну забезпечити
сувору фінансову дисципліну на підприємствах концерну (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 13.07).
***
Президент України В. Янукович привітав хліборобів Херсонщини з
намолотом першого мільйона тонн зерна нового врожаю.
В. Янукович наголосив, що незважаючи на складні природні умови,
досягнення цього результату є свідченням вмілої організації праці.
Глава держави побажав хліборобам Херсонщини міцного здоров’я,
родинного затишку, невичерпної життєвої енергії та нових трудових
звершень
заради
процвітання
України
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
13.07).
***
Президент України В. Янукович та міністр юстиції України
О. Лавринович під час зустрічі в Криму обговорили другий етап
проведення адміністративної реформи.
«Ми сьогодні підбили підсумки першого етапу і визначили графік
діяльності робочої групи на другий етап», – повідомив О. Лавринович після
завершення зустрічі.
Він наголосив, що нині практично завершено реалізацію першого етапу
адміністративної реформи. «Наступний етап стосуватиметься реорганізації
роботи територіальних органів виконавчої влади», – сказав міністр юстиції.
За словами О. Лавриновича, розробка пропозицій щодо другого етапу
реформи буде завершена восени. «І на наступний рік у державі мають діяти
вже чітко визначені напрямки реалізації повноважень усіх центральних
органів влади, їх територіальних органів і місцевих державних адміністрацій.
2012 р. буде присвячений аналізу того, яким чином будуть функціонувати
новоутворені чи реорганізовані органи виконавчої влади», – сказав Міністр
юстиції.
О. Лавринович зауважив, що система цих органів та їх чисельність
будуть переглянуті відповідно до функцій, які потрібні для ефективної
роботи територій та надання громадянам необхідних послуг. Після
завершення цього етапу, за словами Міністра, главі держави буде
представлений звіт і прийняті рішення щодо розподілу функцій
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територіальних органів влади (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 12.07).
***
До кінця серпня необхідно забезпечити оснащення всіх підприємств
комунальної теплоенергетики засобами обліку відпуску теплової енергії.
Таке завдання поставив перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного
розвитку і торгівлі А. Клюєв під час селекторної наради за участі
представників центральних органів виконавчої влади та керівників всіх
регіонів.
Перший віце-прем’єр-міністр зауважив, що у випадку, якщо це
доручення не буде виконано, Національна комісія регулювання
електроенергетики України буде анулювати відповідні ліцензії.
А. Клюєв також повідомив, що уряд на цей час виділив 500 млн грн на
придбання домових лічильників, а на наступний рік буде виділено ще
3–4 млрд грн. Він доручив керівництву регіонів, Мінрегіонбуду, Мінфіну та
Фонду держмайна вжити необхідних заходів для опрацювання цього
питання. «Кошти вже є. Але до кінця наступного року потрібно щоб
лічильники були встановлені по всій території в усіх будинках», – підкреслив
урядовець.
А. Клюєв доручив керівникам регіонів під час роботи над проектами
місцевих бюджетів на фінансування житлово-комунального господарства
звернути особливу увагу. Він запевнив, що буде особисто перевіряти
наявність на місцях чітких планів з модернізації цього сектору на наступний
рік. Перший віце-прем’єр-міністр доручив керівникам всіх регіонів до кінця
серпня втілити в життя всі документи, які були напрацьовані урядовою
робочою групою з проведення реформи в житлово-комунальному
господарстві – рішення Кабінету Міністрів та законодавчі акти, ухвалені
Верховної Радою України.
А. Клюєв зазначив, що проблеми, що накопичились у ЖКГ, газовому
секторі та у сфері соціального забезпечення населення стримують розвиток
держави, погіршують соціально-економічну ситуацію, негативно впливають
на імідж керівництва центральних і місцевих органів влади (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і
торгівлі України А. Клюєв представив колективу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України нового керівника відомства А. Близнюка.
Під час церемонії представлення А. Клюєв висловив впевненість, що
Міністерство під керівництвом А. Близнюка ефективно реалізовуватиме
реформу житлово-комунального господарства, а також надасть новий
імпульс розвитку будівельної галузі та регіонів України.
У свою чергу новопризначений Міністр наголосив, що має наміри
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докласти максимум зусиль під час виконання завдань, поставлених
Президентом України (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 12.07).
***
Украина начала получать первые позитивные результаты от
социально-экономических реформ. Об этом заявил вице-премьер
С. Тигипко. Он напомнил, что в первом полугодии рост собственных
поступлений Пенсионного фонда Украины составил 21,1 % по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г., а доходы превысили 66 млрд грн.
По мнению вице-премьера, совместными усилиями власти и бизнеса
обеспечено ускоренное послекризисное восстановление экономики. При этом
промпроизводство в январе-июне выросло на 8,5 % .
«Отсюда – уменьшение безработицы, повышение спроса на
квалифицированную рабочую силу, рост зарплаты и отчислений в
Пенсионный фонд», – отметил С. Тигипко.
По его словам, теперь НДС автоматически возмещается только
предприятиям, на которых средняя зарплата более чем в 2,5 раза выше
минимальной. «Это побудило многих собственников повысить официальную
зарплату сотрудников», – подчеркнул вице-премьер (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 13.07).
***
Міністерство інфраструктури України ініціює проведення якісних
змін щодо обслуговування пасажирів залізничного транспорту.
Підготовлено проект наказу «Про затвердження Змін до Правил перевезення
пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом
України» – документ проходить узгодження у Міністерстві юстиції та інших
зацікавлених установах. Одне із запропонованих нововведень – початок
продажу проїзних документів на пасажирські поїзди дальнього сполучення за
90 діб до дати поїздки. Нині реалізація квитків розпочинається за 45 діб до
дня відправлення поїзда.
В оновленій редакції Правил передбачається змінити положення щодо
повернення вартості квитка у разі його невикористання. Якщо пасажир
відмовився від поїздки у період від 24 до 12 годин до відправлення поїзда, то
йому буде повернено повну вартість квитка та 50 % вартості за плацкарту.
Якщо менше, ніж за 12 годин – лише вартість квитка, кошти за плацкарту не
виплачуватимуться. Виплата платежів за невикористані проїзні документи,
пред’явлені вже після відправлення поїзда, проводитися не буде.
Якщо ж пасажир вирішить припинити поїздку вже безпосередньо на
шляху прямування, йому буде виплачено вартість квитка за непройдену
відстань (за плацкарту кошти повернені не будуть). Також не буде
здійснюватись виплата платежів за невикористані проїзні документи з
позначкою про припинення пасажиром поїздки на шляху прямування, які
будуть пред’явлені більше, ніж за три години після відправлення поїзда
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
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***
Фонд державного майна України розпочав формування конкурсних
комісій з продажу кожної з трьох енергокомпаній, які входять до першої
групи об’єктів енергетики, виставлених на приватизацію. Відповідно до
плану-графіку приватизації енергокомпаній це 25 % ПАТ «Київенерго», 50 %
ПАТ «Закарпаттяобленерго та 45,103 % ПАТ «Західенерго». Пакети акцій
цих трьох компаній можуть бути виставлені на продаж у серпні 2011 р. До
конкурсних комісій, крім представників Фонду державного майна, будуть
включені, зокрема, представники Міністерства енергетики та вугільної
промисловості, Міністерства фінансів, профспілкових організацій (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Уряд ухвалив постанову «Про граничні норми витрат на копіювання
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Як
повідомив Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення
О. Курдінович, документ було прийнято на виконання вимог Закону України
«Про доступ до публічної інформації», який було прийнято 13 січня 2011 р.
Ч. 2 ст. 21 даного Закону передбачено, що розмір фактичних витрат на
копіювання та друк визначається відповідним розпорядником в межах
граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів. У разі, якщо
розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк,
інформація надається безкоштовно. Проект постанови пройшов широке
обговорення, в остаточному варіанті було враховано цілу низку пропозицій,
висловлених громадськими організаціями. Окрім цього, документ
обговорювався на засіданні громадської ради при Державному комітеті
телебачення та радіомовлення, а також під час засідання круглого столу.
О. Курдінович наголосив, що згідно із Законом інформація на запит
надається безкоштовно, запитувач відшкодовуватиме витрати на копіювання
та друк лише в тому разі, якщо задоволення запиту на інформацію
передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок.
Зокрема, при обрахуванні було враховано вартість паперу, виготовлення
копії копіювальним апаратом, витрати на технічне обслуговування
оргтехніки. Уряд встановив, що граничні витрати на копіювання або друк
копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній
друк) сягають не більше ніж 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати за
виготовлення однієї сторінки), формату А3 – не більше ніж 0,2 % , що
становить на сьогодні відповідно 1 грн та 2 грн. За копіювання або друк
копій документів будь-якого формату, якщо в документах поруч з відкритою
інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її
відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
доведеться заплатити більше – від 0,3 до 0,5 % від «мінімалки» (3–5 грн).
При визначенні вартості послуги враховується розмір мінімальної заробітної
плати на дату копіювання та друку документів (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
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***
Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і
торгівлі України А. Клюєв розкритикував центральні та місцеві органи
виконавчої влади за ситуацію з відкриттям спеціальних рахунків для
зарахування плати за надання адміністративних послуг.
Як він заявив, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів, за даними
Державного казначейства України, за півроку на рахунки від надання
адміністративних послуг, які, відповідно до законодавства, надаються
підприємствами,
не
бюджетними
установами
та
організаціями,
підпорядкованими міністерствам та відомствам, надійшло всього 2,5 млн грн.
«Це означає, що колосальний фінансовий ресурс знаходиться поза межами
Державного бюджету України», – заявив А. Клюєв. Перший віце-прем’єрміністр підкреслив, що ні один регіон, крім Києва, ні один центральний
органи виконавчої влади, не перераховує кошти від надання
адміністративних послуг на спеціальні рахунки.
А. Клюєв поставив завдання керівникам центральних органів виконавчої
влади, під персональну відповідальність, вжити вичерпних заходів щодо
відкриття окремих рахунків у системі Державного казначейства України з
відомчою ознакою для зарахування до Спеціального фонду Державного
бюджету плати за надання адмінпослуг, які, відповідно до законодавства,
надаються підприємствами, небюджетними установами та організаціями,
підпорядкованими міністерствам та відомствам. «Прошу завершити цю
процедуру до 20.07.2011 р. та доповісти», – заявив перший віце-прем’єрміністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Закон України «Про земельний кадастр» вирішує ряд наболілих
проблем агропромислового комплексу. Так прокоментував прийняття цього
закону Верховною Радою України перший заступник міністра аграрної
політики та продовольства М. Безуглий на прес-конференції у Клубі Кабінету
Міністрів.
Він зазначив, що ухвалення закону про земельний кадастр свідчить про
те, що уряд та Міністерство аграрної політики та продовольства послідовно
виконують свої обіцянки щодо проведення земельної реформи. «Закон
принциповий, оскільки він відповідає на велику кількість проблемних
питань, які були накопичені в галузі. Він має соціальне, юридичне та
економічне значення», – заявив чиновник.
За словами М. Безуглого, закон містить принципово нові положення.
Насамперед, відзначив Перший заступник міністра, спрощена процедура
реєстрації земельної ділянки власником. Передбачено, що аналіз документів
робитиметься виключно районними або міськими територіальними органами.
При цьому закон визначає, що земельна ділянка в земельному кадастрі
повинна бути зареєстрована протягом 14 робочих днів з моменту подання
всіх необхідних документів. «Сама реєстрація максимально спрощена, і вона,
за великим рахунком, зводиться до присвоєння земельній ділянці
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кадастрового номеру», – підкреслив він. М. Безуглий зауважив, що перелік
цих документів чітко прописаний, і ніхто з чиновників на місцях не може
вимагати додаткових документів.
Також передбачена відмова від державних актів на паперових носіях як
основного документа, який буде засвідчувати право приватної власності.
Натомість будуть використовуватися електронні носії. Закон також носить
декілька важливих соціальних аспектів, додав М. Безуглий. Зокрема,
передбачена обов’язковість відображення відомостей державного земельного
кадастру, зокрема, в мережі Інтернет, та вільний доступ до нього за винятком
конфіденційних відомостей.
Перший заступник міністра додав, що уже з осені законотворча робота з
питань земельної реформи в парламенті продовжиться: «Це, зокрема,
стосується законів про ринок земель та про відповідальність» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Досить плідною назвав роботу восьмої сесії Верховної Ради, яка
минулого тижня закінчила свою роботу, перший віце-прем’єр-міністр,
міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєв, відкриваючи
засідання Кабінету Міністрів. За його словами, протягом сесії, завдяки
злагодженим зусиллям Президента України, Кабінету Міністрів та
парламенту, прийнято 221 закон, розглянуто 156 законопроектів, поданих
Кабінетом Міністрів.
Більшість законопроектів, ініційованих урядом, спрямовано на
перетворення законодавчої бази за напрямками реформ Президента України,
заявив А. Клюєв. Він наголосив, що Кабінет Міністрів має чітку політичну
волю для реалізації усіх необхідних змін. «Можна констатувати, що реформи
вже дають перші результати. Бізнес, незважаючи на першу обережну
реакцію, позитивно відреагував на нову економічну політику: надходження у
державний бюджет поступово збільшуються», – сказав перший віце-прем’єрміністр.
За його словами, в сфері зовнішньої політики також спостерігаються
позитивні зрушення – вперше за всі роки незалежності чітко окреслилась
європейська перспектива України. А. Клюєв також підкреслив, що уряд досяг
значного прогресу у переговорах з ЄС щодо підписання Угоди про асоціацію,
що дозволить поглибити економічну співпрацю з Євросоюзом вже цього
року. Здійснено важливі кроки на шляху подальшого розвитку
співробітництва з країнами СНД, зокрема з Російською Федерацією, заявив
Перший віце-прем’єр-міністр України (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2011. – 13.07).
***
Якщо позитивна ситуація із збиранням зернових збережеться, то
можна очікувати, що експорт зернових культур з поточного врожаю
може скласти, за попередніми розрахунками, до 20 млн т, з них пшениці
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– до 9 млн т. Це – при повному забезпеченні внутрішніх потреб та
формуванні необхідних перехідних запасів. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєв,
відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.
За його словами, сьогодні жнива ведуться вже у 18 областях. На даний
час обмолочено майже 2 млн га, намолочено більше ніж 6,4 млн т зерна;
урожайність – 28,4 ц з одного га (рівень минулого року на таку ж дату –
24,3 ц/га), повідомив перший віце-прем’єр-міністр.
А. Клюєв заявив, що у проведенні комплексу збиральних робіт задіяно
53 тис. зернозбиральних комбайнів. За його даними, для прискорення
збиральних робіт додатково залучено 5,8 тис. високопродуктивних
зернозбиральних комбайнів.
«Слід зазначити, що загальний рівень технічної готовності
сільськогосподарської техніки значно вищий, ніж у минулому році. Регіони
звітують, що ними підвищено забезпеченість технологічних потреб
сільгосптоваровиробників пальним. Дизпаливом – на 78 % , бензином – на
76 % , що більше, ніж на відповідний період минулого року», – зазначив
А. Клюєв. В той же час, за його словами, на фоні досить непоганих
показників по врожаю, погіршився стан кормової бази. перший віце-прем’єрміністр повідомив, що у сільгосппідприємствах наявність кормів всіх видів в
розрахунку на 1 умовну голову є меншою проти минулого року на 13 % .
«Тому від Мінагрополітики ще раз вимагаю: приділить увагу питанню
поліпшення кормової бази. Завдяки тривалим опадам стан кормових культур
значно поліпшився. Слід забезпечити їх заготівлю», – заявив А. Клюєв
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
МОЗ, МОНмолодьспорту, МНС у межах своєї компетенції мають
вжити додаткових заходів щодо суттєвого підвищення безпеки дітей під
час їх оздоровлення. Відповідне доручення дав перший віце-прем’єр-міністр,
міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєв, відкриваючи
засідання уряду.
А. Клюєв також звернув увагу керівництва регіонів, особливо південних,
на необхідність поліпшення санітарного та епідемічного благополуччя
населення протягом усього літнього періоду.
Водночас головному державному санітарному лікарю України доручено
забезпечити проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб, зокрема перевірити наявність особистих медичних
книжок.
А. Клюєв зазначив, що уряд неодноразово вимагав дотримуватися
санітарних норм і правил у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку та у
місцях масового відпочину людей. «Мені прикро, але я в черговий раз
змушений доводити до вашого відома інформацію про несприятливу
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ситуацію у сфері оздоровлення дітей… МОЗ в черговий раз не спрацював на
упередження. Це викликає велике занепокоєння, оскільки недієвість існуючої
системи, наводить на думку, що цей випадок з отруєнням дітей може бути не
останнім», – наголосив він (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
13.07).
***
Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і
торгівлі України А. Клюєв у Донецьку представив А. Шишацького на
посаді голови Донецької обласної державної адміністрації.
А. Клюєв відзначив необхідність подальших кадрових перетворень,
зокрема, рішення позачергової сесії Донецької обласної ради щодо вибору
нового голови. В урочистостях також взяв участь новопризначений міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України
А.
Близнюк,
який
до
цього
очолював
Донецьку
облдержадміністрацію.
А. Клюєв наголосив на доцільності призначення А. Близнюка на посаду
міністра. «З комунальним господарством, з будівництвом кожний з нас
постійно стикається. І дуже багато залежить від того, як ця галузь буде
розвиватися. Президент України В. Янукович і Уряд будуть приділяти
особливу увагу ЖКГ і реформам у цій галузі», – заявив перший віце-прем’єрміністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Міністерство інфраструктури України оголошує конкурс із
залучення інвесторів для завершення будівництва пасажирського
вокзального комплексу на станції Дарниця у Києві (друга черга
будівництва). Подати заявки на конкурс можна вже з завтрашнього дня –
13 липня – і до 26 липня 2011 р. включно, строк подання конкурсних
пропозицій – з 2 серпня 2011 р. по 12 серпня 2011 р. Орієнтовна кошторисна
вартість другої черги будівництва становить 1 млрд 792 млн 842 тис. 653 грн
відповідно до техніко-економічного обґрунтування, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 758.
Конкурс триватиме до 6 вересня 2011 р. Результати проведеного
конкурсу будуть оприлюднені у період з 7 по 20 вересня 2011 р. Умови
проведення конкурсу по залученню інвесторів для завершення будівництва
пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця у м. Київ
Довідка. Конкурс щодо залучення інвесторів для завершення
будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця у
м. Київ оголошено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
06.08.2008 р. № 711 «Про затвердження Порядку залучення інвесторів для
будівництва та/або реконструкції об’єктів у рамках підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу» та
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу, затвердженої постановою
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Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 р. № 357 (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про внесення змін до
п. 1 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності». Документ датований 6 липня
2011 р. Постанова має на меті спрощення діяльності суб’єктів
господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів.
Необхідність прийняття регуляторного акта, проект якого розробила
Державна служба України з контролю за наркотиками, збігається зі
стратегічними цілями, визначеними законами України «Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та п. 2 доручення
Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 р. № 18434/1/1-11 до Доручення
Президента України від 08.04.2011 р. № 1-1/636, яким запропоновано вжити
заходів щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання
документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до
власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних
нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.
Скорочення переліків документів, необхідних для одержання дозволів та
ліцензій, упорядковує відносини між суб’єктами сфери обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, знімає бюрократичні перепони
та спрощує процедуру одержання ліцензій (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів
щодо створення мережі перинатальних центрів, забезпечених
технологіями та сучасним обладнанням. Відповідну постанову,
(реєстр.
№ 680), схвалено на засіданні уряду 15 червня 2011 р.
Згідно з документом, головним розпорядником бюджетних коштів та
відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держінвестпроект.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є замовники проектів
створення регіональних перинатальних центрів – Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим,
Кіровоградська,
Дніпропетровська,
Донецька,
Житомирська,
Одеська,
Тернопільська
та
Харківська
обласні
держадміністрації.
Бюджетні кошти будуть спрямовані на створення мережі регіональних
перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та
сучасним обладнанням, на здійснення заходів щодо реконструкції, виконання
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ремонтних робіт та технічного переоснащення приміщень для розміщення
перинатальних центрів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
13.07).
***
Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про утворення
Державного концерну «Спортивні арени України». Документ датований
13 липня 2011 р. Головний розробник проекту нормативно-правового акта
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу та реалізації
інфраструктурних проектів.
До складу учасників ДК «Спортивні арени України» передбачається
включити Національний спортивний комплекс «Олімпійський», Державне
підприємство «Палац спорту» та Державне підприємство «Дирекція з
будівництва об’єктів до Євро-2012 у місті Львові».
Метою
прийняття
проекту
постанови
є
підвищення
конкурентоспроможності державних підприємств – учасників Державного
концерну «Столичні арени України», створення ефективної системи
експлуатації та використання відповідних об’єктів спортивної системи та
закріпленого за ними та його учасниками державного майна, організація та
проведення спортивних, культурно – масових і інших заходів, надання
фізкультурно-оздоровчих послуг громадянам. Це відкриє нові перспективи
для розвитку та вдосконалення матеріально – технічної бази Концерну,
сприятиме реалізації заходів щодо виконання державних програм, реалізації
товарів, виконання робіт, надання послуг.
Серед конкретних заходів, спрямованих на забезпечення стабільних
фінансово-економічних показників діяльності Концерну можна відзначити
оптимізацію штатної чисельності учасників Концерну, фінансової діяльності,
у т.ч. податкового навантаження, оптимізацію витрат на здійснення
експлуатаційної та зовнішньоекономічної діяльності. Прийняття та реалізація
постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення державного концерну
«Спортивні арени України» не потребує додаткових витрат з державного
бюджету (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про внесення змін до
пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності». Документ датований 6 липня
2011 р. Постанова має на меті спрощення діяльності суб’єктів
господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів.
Необхідність прийняття регуляторного акта, проект якого розробила
Державна служба України з контролю за наркотиками, збігається зі
стратегічними цілями, визначеними законами України «Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних
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видів господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та п. 2 доручення
Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 р. № 18434/1/1-11 до Доручення
Президента України від 08.04.2011 р. № 1-1/636, яким запропоновано вжити
заходів щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання
документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до
власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних
нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.
Скорочення переліків документів, необхідних для одержання дозволів та
ліцензій, упорядковує відносини між суб’єктами сфери обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, знімає бюрократичні перепони
та спрощує процедуру одержання ліцензій (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Министерство инфраструктуры Украины и Министерство
инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики согласовали
проект соглашения о морском торговом судоходстве, работа над
которым ведется еще с 2006 г. Об этом сообщает пресс-служба
Мининфраструктуры Украины.
Проект соглашения предусматривает урегулирование вопросов
сотрудничества между Украиной и Италией: обслуживание судов в портах,
выполнение торговых операций, взаимодействие государств во время
бедствия и т. п.
Так, в частности, положениями проекта определено, что Итальянская
Республика гарантирует украинским судам в своих портах аналогичное
отношение, как и к судам под своим национальным флагом.
Это касается вопросов свободного доступа в порты, использования
портовых средств для погрузки и разгрузки грузов, посадки и высадки
пассажиров, осуществления обычных коммерческих операций и пользования
всеми услугами для судоходства.
Кроме того, такой же принцип будет действовать и по вопросам уплаты
портовых сборов и платежей. Аналогичные обязательства в отношении
итальянских судов берет на себя и Украина (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2011. – 13.07).

ПОЛІТИКА
Народный депутат Украины, заместитель Председателя Партии
регионов по вопросам международной политики Л. Кожара заявил, что в
нынешнем году Украина закончит переговоры о подписании соглашения
об Ассоциации с Евросоюзом. Об этом он сообщил 13 июля.
«Я хочу сказать, что обе стороны достигли предельной глубины
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переговоров», – отметил депутат. «Глубина переговоров – это согласование
конкретных товарных позиций. Мы уже практически все это сделали,
остались политические решения принять – подписывать или не подписывать.
Со своей стороны мы приняли решение – мы готовы подписывать», –
пояснил он.
По словам политика, фактически стороны находятся на завершающей
стадии переговоров, «и мы можем говорить о том, что в текущем году
закончим переговоры с Брюсселем». «Хотелось бы это сделать в сентябре,
однако необходимо осуществить процедуры, существующие в Европейском
Союзе, – согласование соглашения на национальном уровне», – отметил
депутат. «Проблема заключается в распределении полномочий внутри ЕС:
часть полномочий находится в ведении Брюсселя, часть – в ведении
национальных столиц. Поэтому данный процесс займет определенное время,
и ратификация соглашения будет проходить как в национальных
парламентах, так и в Европарламенте – окончательная ратификация», –
уточнил политик.
«Поэтому мы говорим о том, что для Украины переговоры будут
закончены в этом году, мы будем готовы к ратификации в Верховной Раде, а
все остальное будет зависеть от Брюсселя», – резюмировал Л. Кожара
(«Рупор Житомира» (http://ruporzt.com.ua). – 2011. – 19.07).
***
Если Украина не завершит план по введению безвизового режима с
Евросоюзом до 2012 г., то на время проведения Евро-2012 для нашей
страны будет введен пилотный проект по отмене визового режима. Об
этом заявил народный депутат, заместитель председателя Партии регионов
по вопросам международной политики Л. Кожара.
«Недавно состоялся визит еврокомиссара по внутренним делам
С. Малмстрем в Украину, и она отметила прогресс в плане действий по
безвизовому режиму Украины и ЕС», – отметил политик.
По его словам, Украина готова двигаться далее. «Сейчас мы ожидаем
решений по введению паспортов с биометрическими данными. К сожалению,
ситуация в Евросоюзе сегодня напряженная. В частности, это касается того
политического кризиса, который происходит в Северной Африке. Это
значительно повлияло на настроение и в отношении Украины, поскольку
Европа сталкивается сегодня с невиданной волной миграции», – подчеркнул
Л. Кожара. Поэтому в ЕС принято решение о введении паспортного
контроля, чего не было долгие годы. «Данная ситуация не может не влиять и
на отношения ЕС с Украиной. Но мы рассчитываем, что технологически и
технически мы будем готовы выполнить план по безвизовому режиму с ЕС»,
– уточнил депутат. «Прежде всего, если даже мы не можем завершить этот
процесс к 2012 г. из-за возникших проблем в ЕС, то мы рассчитываем, что
хотя бы пилотный проект для Украины по отмене виз на время проведения
Евро-2012 будет введен», – резюмировал Л. Кожара (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 13.07).
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***
Депутаты Коммунистической партии Украины голосовали против
принятия проекта закона «О мерах относительно законодательного
обеспечения реформирования пенсионной системы». Об этом сказал
первый секретарь Днепропетровского обкома КПУ С. Храпов.
«Фракция КПУ в Верховной Раде дважды голосовала против принятия
законопроекта «О мерах относительно законодательного обеспечения
реформирования пенсионной системы» – и в первом, и во втором чтении», –
сказал он. Также он добавил, что КПУ решила провести референдум об
отмене пенсионной реформы.
«Сбор подписей по 9 важнейшим для народа Украины вопросам уже
начался по всей территории страны. Мы хотим узнать мнение людей о
пенсионной реформе, сотрудничестве с МВФ, Таможенном союзе и др.
вопросах», – отметил он (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 14.07).
***
Согласно предварительным выводам американской юридической
компании Covington & Burling LLP уголовное дело, возбужденное против
бывшего премьер-министра Ю. Тимошенко по газовым соглашениям
2009 г., признано политически обусловленным. Об этом на прессконференции заявил защитник экс-премьера С. Власенко.
По его словам, в предыдущих выводах американской компании
отмечается также сомнительность методологии Генеральной прокуратуры
при обсчетe убытков, которые якобы были нанесены в результате подписания
в 2009 г. газового соглашения с Россией.
Защитник отметил, что американские юристы также обращают
внимание на отказ Генеральной прокуратуры привлечь к делу результаты
аудита, проведенного по заказу НАК «Нефтегаз Украины» международной
компанией Ernst & Young.
«Делая обобщенный вывод относительно обвинений Ю. Тимошенко,
международная независимая юридическая компания с безупречной
репутацией Covington & Burling совершенно четко указывает, что нет ни
одного юридического основания для продолжения преследования
Ю. Тимошенко. Аналогично обвинений, которые выдвигались по
использованию киотских денег и закупки автомобилей для сельской
медицины, обвинение имеет абсолютно четкое политическую подоплеку, с
юридическими обвинениями не имеют ничего общего», – подчеркнул
С. Власенко.
Отчет и доклад юридической компании Covington & Burling LLP будут
оформлены в виде соответствующих ходатайств для последующих судебных
заседаний по рассмотрению уголовного дела Ю. Тимошенко в Печерском
районном суде Киева. Кроме того, эти документы будут отправлены
представителям всех дипломатических миссий, аккредитованных в Украине,
а также к Еврокомиссии и Европейского парламента, руководству США и
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государств Европы. «Конечно, выводы Covington & Burling мы будем
использовать для подготовки материалов в Европейский суд по правам
человека», – добавил С. Власенко (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 13.07).
***
Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить
ходатайство адвокатов бывшего и. о. министра обороны Украины
В. Иващенко об изменении ему меры пресечения с ареста на подписку о
невыезде. Соответствующее постановление огласил судья С. Вовк.
В частности, суд признал безосновательными приведенные адвокатами
аргументы для изменения подсудимому меры пресечения, поэтому
ходатайство не подлежит удовлетворению.
В то же время своим постановлением суд обязал Управление
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний
в г. Киеве и Киевской области провести необходимое медицинское
обследование В. Иващенко, возложив контроль за его выполнением на
прокуратуру столицы. Следующее судебное заседание по делу состоится
25 июля в 11:00 (МинПром
– информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 13.07).
***
Во время процесса ратификации соглашения об ассоциации между
Украиной и Европейским союзом после его подписания будут дискуссии в
странах-членах ЕС. Такое мнение выразил экс-президент Польши
А. Квасьневский.
«Наверное, будет дискуссия, потому что внутри самих стран Евросоюза
есть свои проблемы. Обычные люди будут возмущаться, они скажут, что не
решены еще их проблемы, а ЕС уже хочет принимать Украину. Нужно
понимать, что это серьезный аргумент, и он будет высказан», – отметил
бывший президент Польши.
По мнению А. Квасьневского, задача европейских лидеров – убедить
своих избирателей в том, что это необходимо для Европы. «Европа должна
расширяться, и если мы будем вместе с Украиной – будем сильнее. Конечно,
проблемы тоже добавятся, но в сумме эти проблемы не так страшны по
сравнению с перспективой сильного Европейского союза», – подчеркнул он.
Также А. Квасьневский отметил хорошие шансы завершения
переговоров по соглашению об ассоциации во время польского
председательствования в ЕС. Отвечая на вопрос о том, может ли ситуация с
уголовными делами против членов украинской оппозиции повлиять на сроки
завершения переговоров, экс-президент Польши сказал, что для ЕС развитие
демократии, защита прав человека, свобода медиа в государстве являются
очень важным фактором.
Что касается оценки этих событий в Украине, то он уточнил, что «не
говорит о вещах, про которые не все знает». «С другой стороны – потому что
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не хочу никоим образом вмешиваться в эти процедуры. Но можно понять,
почему международное сообщество смотрит на все это без доверия и без
понимания – нет доверия к самой правовой системе в Украине. Я надеюсь,
подчеркиваю, что я не знаю, но я очень надеюсь, что это все не политика.
Если бы это была политика – это было бы очень плохо для страны», –
резюмировал А. Квасьневский (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 13.07).
***
Решение об участии экс-президента В. Ющенко в парламентских
выборах по партийному списку «Нашей Украины» должен принимать
съезд. Об этом заявил глава Политсовета партии «Наша Україна»
В. Наливайченко в эфире 5 канала.
«Было решение политсовета. Мы действительно такой принцип для себя
сформировали и опубликовали», – отметил политик.
По его словам, партийцы должны «отчитаться и понять, кто же
пользуется мандатом доверия». «Политсовет 8 июля решил, что такой
принцип является важным периодом подготовки к выборам. Что касается
лидера партии, или других каких-либо фамилий, не решал ни политсовет, ни
другие органы. Поскольку решает съезд, в соответствии с законодательством
и нашим уставом», – подчеркнул В. Наливайченко (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 13.07).
***
Адміністративний суд Криму в середу ухвалив рішення про
видворення з території України екс-президента автономії Ю. Мєшкова.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Окружний адміністративний суд Криму потримав постанову СБУ про
видворення Мєшкова з території Україні з обмеженням в’їзду на 5 років», –
розповіли у відомстві. Під час засідання суду СБУ виходило у своїй вимозі
видворити Мєшкова за те, що він допустив висловлювання, які побічно
закликають до зміни конституційного устрою України.
При цьому представник СБУ пояснив, що спецслужба не вимагала
порушити проти екс-президента Криму кримінальну справу, оскільки
Мєшков не закликав до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом.
Ю. Мєшков був обраний президентом Криму 30 січня 1994 р. Практично
весь час правління в автономії у нього виникали конфлікти з Верховною
Радою Криму. У березні 1995 р. цей конфлікт особливо сильно загострився,
що ледь не призвело до збройних сутичок. У ситуацію втрутився Київ.
17 березня 1995 р. Верховна Рада України скасувала кримську
конституцію і ще близько 40 законів автономії, у тому числі про інститут
президентства.
Після цього Ю. Мєшков виїхав до Москви, де він проживає до
сьогоднішнього часу і викладає в одному з московських вузів.
2 липня 2011 р. Ю. Мєшков прибув до Криму. Як він пояснив, його приїзд
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викликаний трагічною загибеллю в травні цього року його колишньої
дружини.
7 липня на прес-конференції він закликав до проведення в автономії
референдуму з питання відновлення Конституції Криму 1992 р., яка
фактично представляла собою конституцію суверенної держави. Він також
закликав до необхідності зміни влади в Криму.
Кримський прем’єр В. Джарти заявив, що такі висловлювання
Ю. Мєшкова можуть стати приводом для порушення кримінальної справи
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2011. – 13.07).
***
Якість українського парламентаризму буде залежати від виборчого
законодавства. Таку думку озвучив лідер Української народної партії
Ю. Костенко в ефірі 5 каналу, коментуючи зустріч опозиційних партії, яка
відбулася 12 липня.
«Ми можемо забезпечити чесні вибори, не тільки силами опозиції, навіть
влада може це зробити, але суть від цього не зміниться. Я кажу про якість
українського парламентаризму чи української влади», – заявив політик.
«Якщо буде закон 50/50, якщо він буде обмежувати можливість політичним
партіям виборчі об’єднання творити за ідеологією... Тобто, якщо виборчий
закон зробить все, щоб якість влади була поганою, то чесні вибори можуть
відбутися, а влада може бути ще гіршою, ніж сьогодні», – зазначив він.
Як відомо, у вівторок опозиційні політичні сили, зібрані «Нашою
Україною», домовилися про створення Комітету захисту чесних виборів.
Також було створено дві експертні групи: одна – з координації дій опозиції у
Верховній Раді стосовно підготовки законопроекту про вибори народних
депутатів, друга – з «польової діяльності» щодо організації якісного
спостереження за виборами, а також налагодження діалогу з міжнародними
організаціями, які здійснюють спостереження (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2011. – 14.07).
***
Федерализация – возможный механизм справедливого перераспределения национального продукта. Об этом заявил лидер Компартии
Украины П. Симоненко.
«Я рассматриваю федерализацию в нынешних условиях как возможный
механизм справедливого перераспределения произведенного национального
продукта в интересах территориальных общин и решения других проблем», –
заявил Симоненко, которого цитирует пресс-служба КПУ.
«При этом, говоря о федерализации Украины, мы четко заявляем, что
речь идет не о делении государства, а об увеличении полномочий
территориальных общин в отношениях с официальной киевской властью, а
также в выборе путей и механизмов развития конкретных регионов,
использования тех средств, которые заработала территориальная община на
свои нужды», – сказал он.
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Напомним, ранее П. Симоненко заявлял, что не поддерживает идею
федерализации Украины в нынешних условиях (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2011. – 14.07).

ЕКОНОМІКА
ДК «Укртрансгаз» по состоянию на 9 июля накопила в подземных
хранилищах газа 16,7 млрд. куб. м природного газа. Об этом говорится в
сообщении «Укртрансгаза».
В частности, с начала периода закачки в подземные хранилища газа
закачано 6,7 млрд. куб. м газа, что на 0,6 млрд куб. м превышает показатели
прошлого года. Согласно утвержденному плану-графику организационнотехнических мероприятий по обеспечению стабильной работы филиалов ДК
«Укртрансгаз» в осенне-зимний период 2011–2012 гг. в течение июня
выполнены основные запланированные работы.
Ранее НАК «Нефтегаз Украины» объявила тендер по выбору оценщика
стоимости природного газа, находящегося в подземных хранилищах и
передаваемого в залог по кредитным договорам (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 13.07).
***
КП «Запорожский титано-магниевый комбинат» заключил договор
с ГНИПИ «Титан» на разработку ТЭО и рабочих проектов
реконструкции производства губчатого титана, титановых слитков и
титанового шлака, а также магния-восстановителя. Об этом говорится в
сообщении
«Вестника
государственных
закупок»
Министерства
экономического развития и торговли. Институт должен выполнить работы до
августа 2012 г., их стоимость составит 89,38 млн грн.
В представленном ЗТМК обосновании отмечается, что реконструкция
производства губчатого титана, титановых слитков, титанового шлака и
магния-восстановителя позволит увеличить объем производства и уменьшить
вредное воздействие на окружающую среду.
Ранее сообщалось, что ЗТМК планирует увеличить производство
губчатого титана в 3,5-4,4 раза по сравнению с нынешним объемом, до 24–30
тыс. т в год (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 13.07).
***
В Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують
зібрати в поточному році до 20 млн т пшениці, з якої 12 млн т –
продовольчої. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики
М. Безуглий на брифінгу в Клубі Кабінету Міністрів. Він нагадав, що потреба
України в продовольчому зерні становить 5 млн т.
Крім того, перший заступник міністра зазначив, що баланс виробництва
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зернових культур в цілому очікується на рівні 45 млн т, технічних культур –
9 млн т. За уточненими даними регіонів, відзначив перший заступник
міністра, до збирання підлягає 12,3 млн га ранніх зернових та зернобобових
культур і ріпаку (в т.ч.: пшениці – 6766 тис. га; ячменю – 3792 тис. га; жита –
284,5 тис. га; вівса – 295 тис. га; гороху – 278,5 тис. га; ріпаку – 880,4 тис. га).
Станом на 12 липня поточного року ранні зернові та зернобобові
культури обмолочені на площі 2,4 млн га (21 % ), намолочено 6,9 млн т зерна
при врожайності 28,4 ц/га (у 2010 р. 24,3 ц/га).
Збиральні роботи проводяться в усіх регіонах. Найбільше обмолочено
площ у АР Крим – 344 тис. га (60 % прогнозу), Херсонській області –
389 тис. га (56 % ), Миколаївській – 458 тис. га (56 % ), Одеській – 521 тис. га
(54 % ) (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 13.07).
***
Национальный банк Украины сохранил официальный курс гривны
относительно доллара на 14 июля на уровне 7,9714 грн/долл. Об этом
сообщает НБУ.
В то же время официальный курс евро установлен на уровне
11,218151 грн/евро, а курс российского рубля – на уровне 0,28212 грн/руб.
Напомним, что в предыдущий день торгов Нацбанк понизил
официальный
курс
украинской
валюты,
соответствующий
средневзвешенному курсу сделок на межбанковском валютном рынке,
устанавливаемый им на 13 июля на 0,1 коп., до 7,9714 грн/долл. (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 14.07).
***
Металлургические предприятия Украины в июне сократили
потребление природного газа на 12,2 % к предыдущему месяцу, до
411 млн куб. м. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального
директора объединения «Металлургпром» А. Зражевский, выступая на
балансовом совещании в Днепропетровске.
При
этом
среднесуточное
потребление
природного
газа
метпредприятиями в июне составило 13,7 млн куб. м по сравнению с
15,6 млн куб. м за январь – июнь.
Напомним, что в мае метпредприятия увеличили потребление
природного газа на 4,7 % в сравнении с апрелем, до 468 млн куб. м
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
14.07).
***
НАК «Нафтогаз України» провела переговори з експертноаналітичною компанією IHS CERA щодо надання незалежної експертної
оцінки стану українського ринку газу.
Відповідні переговори відбулися 6 липня в управлінні зв’язків із
громадськістю НАК «Нафтогаз України».
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Як зазначається, одним із завдань дослідження є напрацювання
рекомендацій щодо оптимізації нормативно-правової бази в газовому секторі
для залучення інвестицій у виробництво природного газу з традиційних і
нетрадиційних джерел.
IHS CERA – американська консалтингова компанія, що спеціалізується
на розробці рекомендацій та експертних висновків для урядів і приватних
компаній у всьому світі щодо ринку енергоносіїв, геополітики, тенденцій і
стратегій у промисловості (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2011.
– 14.07).
***
30 млн евро будет выделено Европейским Союзом на проведение
институциональных реформ.
Европейская комиссия приняла такое решение в рамках национального
индикативного плана для Украины на 2011–2013 гг. Эти деньги будут
потрачены на осуществление институциональных реформ в таких областях
как санитария, миграция, подготовка к созданию зоны свободной торговли.
Как заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской
политики соседства Ш. Фюле, этим решением ЕС поддерживает усилия
украинского кабмина нацеленные на прогресс в основных реформах, в
частности, в административной реформе (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2011. – 13.07).
***
Таможенный союз ввел временные ограничения на поставки
продукции животного происхождения с 28 украинских предприятий,
занимающихся изготовлением мясо-молочных товаров. Об этом сообщает
пресс-служба Россельхознадзора. Такое решение стало результатом
переговоров представителей соответствующих ветеринарных органов
России, Беларуси и Казахстана. Временные ограничения приняты «в связи с
не подтверждением выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм
Таможенного союза и России».
Ограничения будут действовать «до представления в течение одного
календарного месяца материалов об устранении отмеченных в ходе
инспекции недостатков и гарантий ветеринарной службой Украины о
соответствии их ветеринарно-санитарным требованиям и нормам
Таможенного союза». Также было решено сохранить право поставок
продукции в страны союза с трех украинских предприятийпри условии
устранения ими отмеченных в ходе инспекции недостатков (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2011. – 13.07).
***
За последние 20 лет поголовье крупного рогатого скота в Украине
сократилось в 5 раз – из 25 млн осталось чуть более 5 млн. Об этом заявил
председатель Украинского клуба аграрного бизнеса В. Лапа.
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По его словам, это уже хроническая проблема, и перемен к лучшему в
ближайшее время ждать не стоит.
«Постепенно сектор крупного рогатого скота в Украине вырождается, т.
е. становится просто субститут к молочному животноводству. Себестоимость
говядины, и не только в Украине, выше, чем себестоимость свинины или
курятины», – отметил эксперт.
По мнению В. Лапы, для того, чтобы говядину было выгодно
выращивать, цены должны быть выше. «А у нас все же потребители
покупают дешевле: если разница 2–3 гривны, то они думают, покупать мясо
или не покупать вообще, о диетических предпочтениях речь уже не идет. Я
уже не говорю, что смещение спроса происходит в сторону мяса птицы,
которая намного дешевле», – подчеркнул он.
Эксперт добавил, что толчок в развитии животноводства можно дать за
счет государственной помощи (GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. –
14.07).
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