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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України
до Українського народу з нагоди річниці проголошення
Декларації про державний суверенітет України
Дорогі співвітчизники!
Цього року ми відзначатимемо 20-річчя прийняття Акта проголошення
незалежності України. Передвісником цього найважливішого в нашій
новітній історії документа стала Декларація про державний суверенітет
України.
Це був перший самостійний крок на шляху відродження Української
держави у другій половині XX сторіччя.
Декларація визначила напрями майбутнього державотворення, право
нашого народу на самостійність в економічній, військовій та міжнародній
сферах, запровадила самовизначення української нації. Документом було
закладено
підвалини
розвитку
громадянського
суспільства
та
демократичного правового устрою.
Задекларовані більш ніж два десятиріччя тому принципи залишаються
актуальними і сьогодні, у час проведення реформ, становлення України як
сучасної, сильної, європейської держави.
Добра та злагоди усім, миру та процвітання!
Віктор Янукович
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 16.07).

Президент України: Ми не повинні перекладати
проблеми держави на людей
Президент України В. Янукович вимагає забезпечити єдиний підхід до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги. На цьому глава
держави наголосив під час зустрічі в Криму з міністром регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
А. Близнюком та представниками Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України. «Тарифи, безумовно, нам треба
відрегулювати», – сказав В. Янукович. Глава держави особливо наголосив на
важливості відповідального ставлення влади до формування тарифів. «Дуже
важливо, щоб ми зламали ту практику, яка вже пустила коріння в усю
систему ЖКГ, практику, коли безвідповідально формуються тарифи. І це
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стало звичкою», – відзначив В. Янукович.
Президент зауважив, що в тарифи на житлово-комунальні послуги не
повинні закладатися ті позиції, за які має платити держава, а не громадяни.
«Ми не повинні перекладати проблеми держави на людей... Нам треба
терміново впорядкувати все, що можливо. На цей та наступний роки
подивитися, що ми можемо взяти на облік. Ми зобов’язані це зробити, щоб
люди не платили зайві кошти», – зазначив Президент.
За словами глави держави, сьогодні в житлово-комунальному
господарстві країни непроста ситуація, а люди фактично «стали заручниками
такої державної політики у ЖКГ, яка не влаштовує нікого». В. Янукович
підкреслив, що реформування ЖКГ має відбуватися з оптимальною
швидкістю та використанням найкращого світового досвіду управління та
тарифоутворення. Президент, зокрема, наголосив на важливості
налагодження жорсткого обліку житлово-комунальних послуг, які надає
держава або підприємства різних форм власності, що працюють у цій галузі.
Також В. Янукович підкреслив необхідність повністю завершити в
Україні процес встановлення всіх видів лічильників для населення. Сьогодні
лічильниками на воду обладнано лише 40 % квартир, на тепло – 23 %. Такі
цифри наводить член Національної комісії регулювання ринку комунальних
послуг України Ю. Хіврич. «Це дуже і дуже мало, тому в цьому та
наступному роках планується стовідсотково перейти на облік, аби люди
бачили сьогодні, що вони споживають, скільки та якої якості. Це дуже
важливе завдання», – сказав Ю. Хіврич після зустрічі з Президентом України.
В. Янукович, окрім того, наголосив на необхідності завершення роботи
над концепцією державної політики у сфері ЖКГ. Глава держави звернув
увагу членів Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг на
необхідність передбачити в Держбюджеті-2012 ряд позицій щодо
покращення ситуації у ЖКГ.
За словами глави держави, національне житлово-комунальне
господарство має перейти на європейські стандарти якості. «Як це зробити –
я хотів би, щоб ви запропонували. Я готовий разом із вами, поруч, працювати
над цими питаннями. Вважаю, настав час рішучих дій», –зазначив глава
держави, звертаючись до учасників зустрічі. «Ви – єдина команда, яка
повинна виконувати найважливішу функцію держави – забезпечення
якісного життя людей», – наголосив Президент України. «Президент
говорить, що треба розглядати кращі світові практики у цих питаннях і
втілювати їх у житлово-комунальне господарство нашої країни», – сказав
міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства А. Близнюк після зустрічі. Міністр підкреслив, що йдеться про
підхід, коли за реформами галузі влада має бачити конкретних людей з
їхніми потребами. Міністр повідомив, що глава держави доручив членам
комісії і Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства вже сьогодні запроваджувати ефективну систему
житлово-комунального господарства. «Тому ми як одна команда будемо
виконувати ті доручення, які дав Президент», – сказав А. Близнюк (Офіційне
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інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 18.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Половинчак, канд. іст. наук,
старш. наук. співроб.

Пенсійна реформа: перший крок
Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Після
підписання Президентом закон набере чинності з 1 вересня.
Пенсійний законопроект був проголосований в останній день минулої
сесії парламенту після майже 9-годинного розгляду. За закон проголосувало
248 карток народних депутатів (як заявив віце-спікер Верховної Ради
М. Томенко, за пенсійну реформу реально голосували менше третини
народних депутатів). При цьому під час другого читання народні обранці
практично повністю проігнорували пропоновані поправки: із 1100 були
враховані здебільшого технічні норми. Як наголосив народний депутат від
БЮТ Ю. Прокопчук, усі позитивні зміни, враховані профільним комітетом,
що стосуються пенсійного забезпечення вчених, чорнобильців, багатодітних і
малозабезпечених сімей, були поставлені на підтвердження в сесійному залі і
відхилені.
Загалом на підтримку пенсійної реформи в маловідмінній від уже
проголосованої в першому читанні редакції було віддано 188 голосів Партії
регіонів, 11 – НУ – НС, 20 – Блоку В. Литвина, 18 – групи «Реформи заради
майбутнього» та 11 – позафракційних депутатів. БЮТ і Компартія пенсійну
реформу не підтримали.
Отже, у законі збереглася норма про поетапне підвищення пенсійного
віку для жінок із 55 до 60 років: починаючи з 1 вересня 2011 р., з поступовим
збільшенням його на шість місяців щорічно протягом 10 років; чоловіківдержслужбовців – до 62 років. Цей вік буде граничним, можливість
продовження перебування на держслужбі буде скасовано. Вік для жінок для
отримання державної соцдопомоги буде підвищено з 58 до 63 років.
Законопроектом передбачені компенсатори у зв’язку з підвищенням
пенсійного віку для жінок: тимчасово протягом трьох років пропонується
надати можливість добровільного виходу на пенсію непрацюючим жінкам
після досягнення 55 років. У цьому випадку розмір їхньої пенсії
зменшуватиметься на 0,5 % за кожний повний чи неповний місяць
дострокового виходу на пенсію. У разі працевлаштування громадян виплата
пенсії припиняється, але стаж буде дораховуватися з наступним
перерахуванням пенсії.
Водночас для підвищення зацікавленості у тривалішому трудовому
житті передбачається спростити механізм збільшення розміру пенсії за
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вибором особи при відстроченні терміну виходу на пенсію: у межах перших
п’яти років підвищувати пенсії на 0,5 % за кожен місяць пізнішого виходу на
пенсію, у разі роботи понад п’ять років – збільшувати на 0,75 % при виході
на пенсію.
Передбачається також поступово, впродовж 10 років, збільшити
необхідну вислугу для призначення пенсії військовослужбовцям і деяким
іншим особам із 20 до 25 років, упровадивши при цьому її календарне
обчислення.
Директор інституту демографії Е. Лібанова вважає, що ця пенсійна
реформа передбачає м’якше підвищення пенсійного віку порівняно з
практикою інших країн. За її словами, здійснене підвищення, враховуючи,
зокрема, довшу привалість життя жінок, виправдане. Проте експерт не
підтримує нововвдення, за яким чоловікам-держслужбовцям підвищують
пенсійний вік до 62 років, а «жінок у 60 вже відправлятимуть на пенсію».
Для зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні
роки, буде переглянуто порядок призначення, перерахунку пенсій. А саме:
– при призначенні пенсії враховуватиметься розмір середньої заробітної
плати за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням
пенсії;
– перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за
вислугу років, проводитимуться тільки після досягнення пенсійного віку;
– призначення пенсій за зарплатою проводитиметься лише за даними
персоніфікованого обліку, а за бажанням особи – з урахуванням зарплати за
60 місяців до запровадження персоніфікованого обліку (до 1 липня 2000 р.)
на підставі довідки про зарплату, підтвердженої первинними документами;
– буде вдосконалено механізм обчислення коефіцієнта зарплати для
осіб, які отримували допомогу з безробіття, або здійснювали догляд за
дитиною до трьох років, дитиною-інвалідом.
Ще одна новація – можливо, навіть радикальніша, ніж поступове
підвищення пенсійного віку, – це підвищення мінімального страхового стажу
для отримання пенсії за віком на 10 років: для жінок – із 20 до 30 років і для
чоловіків – із 25 до 35 років. У випадку відсутності необхідного страхового
стажу, нараховується не трудова пенсія, а соціальна. Страховий стаж для
отримання соціальної пенсії (50 % мінімальної) також збільшений на 10 років
– з 5 до 15 років.
Законопроектом передбачаються зміни і для працівників бюджетної
сфери (освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту), що
сприймаються суспільством позитивно. Це запровадження разової допомоги
при виході на пенсію у розмірі 10 призначених пенсій.
Більшість зазначених змін, за розрахунками експертів, призведуть до
зменшення розміру пенсій, нарахованих за новими правилами, порівняно з
нинішнім рівнем. Так, за словами екс-першого заступника міністра праці і
соціальної політики П. Розенка, нові норми, що пропонують застосовувати
середню заробітну платню не за попередній рік, а за три роки, зменшать базу
пенсій щонайменше на 250 грн, а це мінус 120 грн з кожного пенсіонера.
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«Друге – це щодо коефіцієнта стажу страховки і надбавки за наднормативний
стаж. Сьогодні у нас є надбавка за наднормативний стаж – 1 % від
прожиткового мінімуму. Уряд пропонує підняти на 10 років стаж
обов’язковий, таким чином на 10 років буде забрано у кожної людини
наднормативний стаж страховки – це 10 % прожиткового мінімуму, сьогодні
– це мінус 80 грн», – пояснює експерт.
Названі зміни покликані у першу чергу пом’якшити хоча б у
короткостроковій перспективі основні проблеми вітчизняної пенсійної
системи, що давно вже потерпає від значної нестачі коштів. Нові правила
покращать співвідношення між кількістю працюючих платників внесків до
Пенсійного фонду та пенсіонерів. Автори реформи розраховують, що
реалізація дасть змогу зменшити дефіцит бюджету Пенсійного фонду в
2011 р. на 211,6 млн грн. Передбачається, що зменшення видатків солідарної
системи пенсійного страхування в 2012 р. становитиме 2,5 млрд грн.
Ряд інших нововведень матиме не стільки економічний, скільки
психологічний ефект – ідеться про обмеження так званих VIP-пенсій.
Директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду
В. Машкін зазначив, що, оскільки VIP-пенсіонерів в Україні небагато, тут
ідеться не стільки про зменшення навантаження на ПФ, скільки про
відновлення соціальної справедливості. «Навіть якщо повну суму пенсій їм
не виплачувати, то все одно не заощадити навіть 0,1 % бюджету Пенсійного
фонду», – відзначає він.
Отже, Закон пропонує:
– обмежити максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових
мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
– зменшити розмір пенсії з 90 % до 80 % зарплати держслужбовців;
– виплату дострокової (за півтора роки) пенсії держслужбовцям,
депутатам, прокурорам, суддям проводити лише для непрацюючих
пенсіонерів;
– обмежити заробіток для призначення пенсії народним депутатам,
суддям, прокурорам, військовослужбовцям сумою заробітної плати, на яку
нараховується єдиний соцвнесок, як для інших категорій пенсіонерів.
Обмеження розміру максимальної пенсії до 10 прожиткових мінімумів,
що з першого квітня 2011 р. становить 7640 грн (лише Герої України та СРСР
отримуватимуть пенсії без обмежень), – це фактично єдина норма, що
знайшла одноголосну підтримку у суспільства.
«Найбільше від такого обмеження постраждають депутати, судді і
чиновники високого рангу, – вважає директор Агентства моделювання
ситуацій В. Бала. – Це – відновлення соціальної справедливості рівно в тому
вигляді, в якому її вимагали люди в ході громадського обговорення проекту».
Важливим моментом тут є поширення дії цієї норми на раніше
призначені пенсії. Ця норма серед іншого може стати приводом для
звернення до Конституційного Суду одразу після підписання закону
Президентом. На думку експертів, опозиція має всі шанси виграти процес –
як відомо, положення про зменшення існуючих пенсій суперечить рішенню
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Конституційного Суду, який зазначив, що при ухваленні законів не можуть
бути знижені соціальні стандарти, що діють на час ухвалення закону. Тим
більше, що члени КС отримують дуже великі пенсії, навіть порівняно з
депутатськими.
Власне, Національний форум профспілок України (як і деякі опозиційні
партії) вже звернувся до Президента з вимогою ветувати закон про пенсійну
реформу, прийнятий Верховною Радою. У заяві НФПУ зазначається, що
реформа звужує права й свободи понад 14 млн працівників, які регулярно
платять внески до Пенсійного та інших фондів і більш ніж 5 млн, які
нерегулярно платять внески до цих же фондів. «Таким чином, пенсійна
реформа прямо порушує права понад 20 млн громадян України», – роблять
висновок у НФПУ.
Так само і Конфедерація вільних профспілок України закликає
Президента В. Януковича накласти вето на закон про пенсійну реформу, а
інакше готова боротися за її скасування «всіма доступними методами».
«Конфедерація вільних профспілок України вважає, що проголосований
парламентом вночі закон не має суспільної легітимності, оскільки його за
всіма дослідженнями підтримують лише кілька відсотків громадян. Та й з
правової точки зору цей закон – нелегітимний, оскільки суперечить
конституційним нормам, зокрема ст. 22 Основного закону України», –
ідеться в заяві КВПУ.
Водночас експерти сумніваються в тому, що прийнятий закон буде
ветований Президентом.
Загалом серед досягнень започаткованої модернізації пенсійної
системи наразі можна назвати, в першу чергу, продемонстровану владою
готовність узяти на себе відповідальність за реформування одного з
найпроблемніших напрямів суспільного життя. Прийняті рішення, без
сумніву, непопулярні, проте недалекоглядно було б розраховувати, що
країна, чия економічна стабільність значним чином зав’язана на кредитах
міжнародних фінансових організацій, країна, яка не може похвалитися
демографічною ситуацією, безкінечно зводитиме кінці з кінцями, зберігаючи
пенсійну систему з одним із найкоротших у Європі показників трудового
віку громадян та рекордною кількістю одержувачів дострокових пенсій
(близько 48 % від загальної кількості пенсіонерів), отриману у спадок від
СРСР.
При цьому говорити про пенсійну реформу як доконаний факт рано –
зроблено лише перший крок. У нинішньому вигляді пенсійна реформа
зводиться до підвищення пенсійного віку та збільшення трудового стажу,
який необхідний для її нарахування. Ці пункти відповідають вимогам
Міжнародного валютного фонду і відкривають шлях до отримання Україною
нового траншу кредиту фонду.
Водночас і громадськості, і політикуму доведеться усвідомити, що в
старіючому суспільстві пенсійна реформа – необхідна вимога часу.
Наступним важливим кроком має стати впровадження другого
(обов’язкового накопичувального) рівня пенсійної системи, параметри
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функціонування якого визначаються ухваленим законом. Перелік страхових
внесків до накопичувального пенсійного фонду пропонується впровадити,
починаючи з року, в якому буде забезпечена бездефіцитність бюджету
Пенсійного фонду.
Передбачається, що другий рівень пенсійної системи буде заснований
на таких параметрах:
– учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату впровадження
системи виповнилося не більше 35 років;
– розмір страхового внеску становитиме 2 % з подальшим його
щорічним підвищенням на 1 % до досягнення 7 %; на відповідний відсоток
буде зменшено розмір єдиного соціального внеску, тобто формування
накопичувальної пенсійної системи буде здійснюватися за рахунок
зменшення відрахувань до солідарної системи;
– адміністрування страхових внесків накопичувальної системи
здійснюватиме ПФ;
– через два роки після початку сплати страхових внесків за
накопичувальною системою її учасники матимуть право вибрати недержавні
пенсійні фонди для накопичення пенсійних коштів.
Функціонування накопичувального рівня пенсійної системи викликає в
експертів цілий ряд запитань. По-перше, фахівці досить скептично оцінюють
ідею, зокрема, бездефіцитності бюджету ПФ в найближчій перспективі.
По-друге, перехід на другий рівень пенсійного забезпечення ще більше
актуалізує нагальну проблему детінізації зарплат та легалізації неофіційної
зайнятості. Нагадаємо, за приблизними підрахунками експертів, 4 млн осіб в
Україні працюють в тіні, 2,5 млн – оформлені на мінімальну зарплату в
960 грн.
Залишаються невирішеними питання спадковості пенсій у разі
впровадження роботи недержавних пенсійних фондів, можливості
дострокового використання пенсійних коштів.
Нарешті, в Україні стан ринку недержавних пенсійних фондів на
сьогодні виглядає, порівняно із світовою практикою, досить примітивно,
зокрема, через низький рівень розвитку ринку цінних паперів. Водночас
практика європейських країн демонструє реальну можливість приватних
пенсійних фондів із часом набути статус потужних гравців на фондовій біржі
та стати джерелом фінансування для підприємських структур.
На думку глави Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Д. Тевелєва, реформа пенсійного забезпечення підштовхне розвиток
фондового ринку, стимулюючи появу нових інструментів і підвищення його
ліквідності. Країна отримає глобального інвестора, який буде надавати гроші
під гарні умови. А це саме те, що потрібно нашим підприємствам та
економіці, наголосив глава Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
При цьому залишається актуальним питання щодо гарантування
надійності недержавних пенсійних фондів. Експерти прогнозують, що в
даному сегменті, швидше за все, в найближчому майбутньому слід очікувати
серйозних змін. Наприклад, посилення функцій регулятора (Держфінпослуг)
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і створення гарантій для громадян. За словами Д. Тевелєва, потребують
удосконалення система депозитарного обліку, система обліку і переходу прав
власності, повинна бути модернізована біржова системи. «Вся
інфраструктура ринку повинна забезпечити пенсійну систему кращими
практиками та зрозумілими механізмами. Інакше ця реформа не піде», –
наголосив голова державного регулятора.
Окрім цього, перспективним може стати створення корпоративних
пенсійних фондів.
Отже, у реформуванні пенсійної системи зроблено перші кроки. У
перспективі – пошуки конкретних пропозицій щодо збільшення наповнення
Пенсійного фонду, зокрема, за рахунок зростання заробітної плати,
збільшення зайнятості, ліквідації практики виплат зарплат «у конвертах»;
розробка механізмів нарахування та виплати пенсій за накопичувальною
системою.

АКТУАЛЬНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
С. Горова, влас. кор. СІАЗ НБУВ

Олексій Кучеренко про роботу ЖКГ
12 липня тепер уже екс-губернатора Донецької області А. Близнюка
призначено на посаду міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України. «Нове призначення – це дуже
потенційно позитивний момент для реформування. Є шанс, що реформа все
ж таки буде зрушена з місця, бо на такий рівень ця реформа ніколи не
підіймалася… Дане призначення з Донбасу. Це – плюс, бо є безпосередній
контакт з Президентом, а в нинішніх умовах це дуже важливо для реформи
ЖКГ», – так прокоментував призначення А. Близнюка на прес-конференції в
інформаційному агентстві УНІАН голова фонду підтримки регіональних
ініціатив, міністр ЖКГ 2007–2010 рр. О. Кучеренко.
У матеріалах, розданих журналістам, наголошується, що Донецька
область багато в чому завдяки А. Близнюку була піонером у розробці
регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики, також там
було успішно реалізовано багато місцевих програм. Проте, з іншого боку,
наявні майже мільярдні борги області за спожитий підприємствами ТКЕ і
ЖКГ газ є найбільшими в Україні.
Також О. Кучеренко звертав увагу журналістів на те, що вперше за
20 років Президент узяв під особистий контроль хід проведення реформи і по
суті поклав на себе відповідальність за її виконання – це є безсумнівним
позитивом півріччя. Утім, щоб ці наміри не розминалися із законом, яким
визначена Програма реформування ЖКГ, за словами О. Кучеренка, важливо
нарешті визначитись, де буде розміщений центр реформування – у
Міністерстві з новим міністром чи в інших осередках та робочих групах.
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Екс-міністр ЖКГ на прес-конференції також підкреслив і те, що
Верховна Рада свій обов’язок перед ЖКГ не виконала – укотре не заслухали
звіт уряду, який мав відбутися не пізніше травня – відповідно до Закону про
Програму реформування ЖКГ на 2010–2014рр.
Говорячи про хід реформи ЖКГ, О. Кучеренко підкреслив: «Перше,
чим я особисто дуже стурбований – це питання створення регулятора. Він
згідно з програмою реформування мав би запрацювати. Незалежний
регулятор – це той орган, який не буде заангажований як політиками, так і
потужними олігархічними структурами. Те, що не створений даний орган,
говорить про дуже потужну боротьбу – хто буде призначати та кого».
Екс-міністр ЖКГ звертав увагу на те, що нарешті відмовилися від ідеї
про «єдиний тариф», проте, не віриться, що регіональні особливості можливо
загнати в 10–15 % розбіжностей тарифів. Найголовніше – чітко відокремити
суб’єктивні та об’єктивні складові кожного тарифу.
На його думку, влада поставила себе в «пікантну» ситуацію: оскільки
колишнє керівництво звільнено за неправильні тарифи, логічно очікувати від
нового керівництва нових «справедливих», тобто знижених тарифів.
Також О. Кучеренко говорив про те, що тарифна невизначеність,
погане управління і незадовільний контроль за ЖЕКами спонукають
реформаторів до реалізації дуже небезпечної і безперспективної ідеї –
проведення в найкоротші строки тотальної «ОСББізації» населення з
подальшою передачею житлового фонду на баланс новостворених ОСББ.
По-перше, створення ОСББ може бути лише свідомим кроком
громадян, по-друге, без серйозної державної фінансової підтримки,
закріпленої у відповідній державній програмі, перекладання тягаря ціною
десятком мільярдів гривень на плечі громадян – є безперспективною
задумкю, що швидко призведе до дестабілізації в країні.
«Я вважаю, що терміново має бути розроблена державна програма
модернізації житлового фонду, що має стати національним пріоритетом
України», – підкреслював, завершуючи свій виступ, міністр ЖКГ
2007–2010 рр.
Як інформують ЗМІ, призначення А. Близнюка на посаду міністра ЖКГ
означає посилення впливу В. Януковича в Кабінеті Міністрів, вважає
донецький політолог С. Федорчук.
«Абсолютно не зрозуміло, чому людина, яка не змогла досягнути
якогось величезного економічного прориву, тим більше у сфері житловокомунального господарства в Донецькій області, чому вона мусить посідати
посаду міністра в уряді М. Азарова? Це можна розглядати як посилення
впливу самого В. Януковича в структурі Кабінету Міністрів України», –
говорить С. Федорчук.
За 10 років праці в Донецькій адміністрації А. Близнюк зміг побудувати
систему, що повністю підкоряється його владі, чого не можна сказати про
нинішнього голову Донецької облради А. Шишацького, який тепер сяде в
крісло А. Близнюка в Донецькій обладміністрації, зазначає експерт Комітету
виборців України О. Клюжев. «Зрозуміло, що у Шишацького є головна
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проблема – відсутність команди на рівні середньої управлінської ланки.
Фактично А. Близнюк так і позиціонується, як управлінець, що знає всю
бюрократичну регіональну структуру зверху донизу», – говорить О. Клюжев.
Своє призначення А. Близнюк пояснив належністю до команди
В. Януковича. «Ми однодумці. Ми завжди були однією командою. І саме
тому те, що ми планували, ми виконували», – відзначив А. Близнюк.
Проблема оптимізації ЖКГ, зважаючи на глибоку матеріально-технічну
кризу цієї сфери, є однією з найскладніших серед актуальних проблем, що
потребують негайного вирішення. Усі попередні уряди займалися лише
поверхневими аспектами в її вирішенні. Покращення ситуації прямо
залежить від серйозних капіталовкладень. Наслідками реформування ЖКГ
має стати зміцнення добробуту населення. Останнє має суттєве значення з
огляду на майбутні вибори, і тому набуває важливого значення для команди
В. Януковича. Успіх у вирішенні питання буде безпосередньо пов’язаним із
підвищенням рейтингів цієї команди.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Отношения между Украиной и Россией должны быть
прагматичными. Такое мнение высказал спикер украинского парламента
В. Литвин в эфире телеканала «Рада».
Политик также считает, что говорить о братстве и вечной дружбе – это
значит не понимать современные процессы. «Кроме того, это указывает на
явное нежелание договариваться», – отметил Председатель Верховной Рады.
«Там, где есть разногласия, надо посмотреть, как мы их можем
преодолеть. А там, где у нас разные точки зрения, разные подходы, разные
позиции – не надо пытаться переломать друг друга, а надо просто жить и
работать», – добавил он (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 18.07).
***
Представители украинского крупного бизнеса могут изменить
ситуацию в Украине. Об этом заявил Председатель Верховной Рады
В. Литвин в интервью телеканалу «Рада».
«Те люди, которые сегодня являются миллиардерами, они имеют
состояние в два раза больше, чем госбюджет. Их не так много, их можно
пересчитать на пальцах двух рук. Это абсолютно несправедливо. Надо, чтобы
этот большой бизнес стал национальным капиталом. Чтобы он начал
выступать за честные прозрачные правила игры, чтобы он вкладывал деньги
в развитие страны и отдавал долги – организовывал жизнь Украины», –
сказал В. Литвин.
При этом он отметил, что средства для подготовки к проведению зимней
Олимпиады-2022 в Карпатах предусматривается выделить из госбюджета.
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«При всей бедности нашего госбюджета мы предусмотрели определенные
средства, чтобы сейчас прорабатывались вопросы, связанные с подготовкой,
реализацией наших предложений, чтобы Украина провела зимние
Олимпийские игры в 2022 г.», – сказал глава ВР (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 17.07).
***
После вступления в силу закона о государственном земельном
кадастре общество увидит настоящих владельцев земли в Украине. Об
этом заявил Председатель Верховной Рады В. Литвин в интервью телеканалу
«Рада».
По его словам, после вступления в действие этого закона будет получена
прозрачная картина того, в чьих руках сегодня находится земля. «Когда люди
увидят это, то они разочаруются в некоторых героях, в которых они
влюблены по уши. Но тогда и встанет вопрос – а на каких основаниях, на
какие средства появилась эта земля? » –отметил В. Литвин.
По его словам, многие из тех, кто сегодня владеет землей, говорят о том,
что в государстве нельзя вводить рынок земли, потому что селяне –
владельцы паев – останутся без земли. По мнению главы ВР, так говорят те
люди, которые хотят оставить рынок земли «в тени».
По словам В. Литвина, уже сегодня некоторые корпорации и люди
имеют до 500 и больше тыс. га земли. Эти владельцы приобрели землю
незаконно и поэтому они оказывают такое бешеное сопротивление введению
рынка земли, подчеркнул он. В. Литвин отметил, что сегодня необходимо
приложить все усилия, чтобы земля в Украине имела реальную цену.
В то же время В. Литвин выразил мнение, что в Украине сформируется
цивилизованный рынок земли. «Никто у нас не ринется скупать землю,
иностранцы не будут иметь права на это вообще», – резюмировал он
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
17.07).
***
Заступник Голови Верховної Ради України М. Томенко зазначив, що в
Україні триває пропаганда і спроба реалізації проекту так званого
«руського мира». Серед його виконавців, за його словами, – міністри
українського уряду, депутати, чиновники нижчого рівня. «Показовим у
цьому плані є спроба всіляко принизити державне свято – День Незалежності
України, а разом з тим і святкування 20-річчя Незалежності», – сказав
заступник керівника парламенту. М. Томенко зазначив, що паралельно
розгорнута кампанія з дискредитації української історії, культури та мови.
Багато з нинішніх високопосадовців не можуть знайти моральних
авторитетів в українській історії та літературі, тому намагаються нав’язати
українцям «авторитетів» з інших культур, сказав він.
«Цей наступ на українство не перший у нашій історії і, напевно, не
останній. З огляду на це, корисним і повчальним для нинішньої влади було б
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нагадати фрагмент знаменитого твору сьогоднішнього іменинника, поета
В. Маяковського “Долг Украине”», – наголосив віце-спікер парламенту
(Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 19.07).
***
Проект «Здоровим і спортивним бути модно» триває на Черкащині,
зокрема в Чорнобаївському районі. Метою цього проекту, зазначив
заступник керівника парламенту М. Томенко, є заохочення молодих людей
до занять фізкультурою і спортом, до ведення активного способу життя.
З цією метою Фонд М. Томенка в літній період всіляко стимулює
проведення спортивних змагань та фізкультурних заходів шляхом
нагородження призами та цінними подарунками школярів, які ведуть
активний спосіб життя.
17 липня М. Томенко спільно з депутатом Черкаської обласної ради
В. Гресем взяли участь у спортивних змаганнях у с. Старий Каврай
Чорнобаївського району, де передали спортивну форму для волейбольної
команди школи, а також спортивний інвентар та відзначили кращих гравців
місцевої футбольної команди.
Заступник Голови Верховної Ради України під час вручення подарунків
зазначив, що планує відвідати більшість сіл Драбівського, Золотоніського та
Чорнобаївського районів. При цьому він наголосив на необхідності
відродження інституту спортивних інструкторів, який діяв у попередні роки.
М. Томенко поінформував громаду, що буде переконувати уряд у
наступному році виділити бюджетні кошти на оплату роботи інструктора з
фізкультури і спорту в сільській місцевості. «Дуже важливо, щоб окрім
вчителя фізкультури, який задіяний роботою у школі, з’явився організатор,
який міг би в позаурочний час організувати заняття фізичною культурою та
спортом як школярів, так і жителів села», – підкреслив він (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 15.07).
***
Заступник Голови Верховної Ради України М. Томенко зауважив, що
вже більше року в Україні діє закон, яким обмежується споживання і
продаж пива та слабоалкогольних напоїв. Як співавтор закону, М. Томенко
нагадав ряд його законодавчих нововведень. Зокрема, законом було внесено
в категорію алкогольних напоїв слабоалкогольні напої та пиво, введено
заборону на продаж слабоалкогольних напоїв особам до 18 років. Розширено
обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів (зокрема, у приміщеннях та
на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я тощо). А також
заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях (зокрема, на
дитячих та спортивних майданчиках, парках, скверах, закладах охорони
здоров’я, навчальних та освітньо-виховних закладах, громадському
транспорті, підземних переходах, закладах культури, ліфтах, таксофонах
тощо). «Те, що наш закон, прийнятий після довгої дискусії, був абсолютно
правильним підтверджує і той факт, що Державна Дума Росії за нашим
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прикладом ухвалила Закон, яким унормувала цілу низку проблем, які у свій
час були вирішені і українським парламентом», – відзначив М. Томенко.
Окрім того, М. Томенко назвав цілком очевидним, що українське
законодавство треба вдосконалити і в частині обмеження реклами пива,
зокрема, заборони прямої його реклами та перехід на брендову. Він
зауважив, що такий підхід у тому числі свідчитиме і про втілення
європейського досвіду.
Заступник Голови Верховної Ради також назвав позитивним, що
нещодавно міністр охорони здоров’я О. Аніщенко висловився за заборону
реклами пива. Натомість, М. Томенко нагадав, що у грудні Верховна Рада
направила на доопрацювання Законопроект про внесення змін до Закону
України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв та пива) (реєстр.
№ 1014-2), поданий М. Томенком та А. Шевченком, яким пропонувалося
заборонити пряму рекламу на радіо і телебаченні алкогольних напоїв та пива
до 24 години, а також заборонити спонсорування теле-, радіопередач,
театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків
для товарів та послуг, під якими випускаються тютюнові вироби та
алкогольні напої (при спонсоруванні концертних та спортивних заходів
дозволяється лише використовувати торгові бренди пивних компаній).
М. Томенко зауважив, що, як поінформувала депутати більшості,
законопроект не був підтриманий парламентом, саме за наполяганням уряду.
Водночас, віце-спікер висловив сподівання, що починаючи з вересня
парламент повернеться до теми боротьби з обмеженням реклами пива на
телебаченні. «Ми готові повернутися до цієї теми звісно за умови, якщо уряд
підтримає наш законопроект», – підсумував він (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 15.07).
***
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 Скадовська Херсонської
області курортом державного значення.
Законопроектом (реєстр. № 8573) пропонується оголосити природні
території міста Скадовська Херсонської області курортом державного
значення, а також затвердити межі округу і зон санітарної (гірничосанітарної) охорони курорту Скадовськ.
Члени Комітету зазначили, що прийняття законопроекту сприятиме
розвитку курортної інфраструктури міста Скадовська здійсненню ефективної
державної політики у курортній сфері, та, зокрема, у сфері оздоровлення та
відпочинку дітей (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011.
– 15.07).
***
Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про організації
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роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності.
Законопроектом (реєстр. № 8186), поданим народними депутатами
О. Шевчуком та Я. Сухим, пропонується визначити правові, соціальні,
економічні, організаційні засади створення та функціонування організацій
роботодавців та їх об’єднань, принципи їх взаємодії з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками,
об’єднаннями громадян.
Згідно з проектом, «роботодавці мають право на об’єднання в організації
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців для представництва і
захисту своїх прав та задоволення соціальних, економічних та інших
законних інтересів на основі вільного волевиявлення без будь-якого
попереднього дозволу, вступу до таких організацій, участі в їх діяльності на
умовах і в порядку, визначених їх статутами».
На засіданні комітету зазначалося, що авторами законопроекту під час
його доопрацювання враховано більшість зауважень та пропозицій
висловлених Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної
Ради, міністерствами, Спільним представницького органу всеукраїнських
профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних
переговорів та соціального діалогу на національному рівні.
Члени комітету зазначили, що законопроект може бути прийнятий у
першому читанні з урахуванням висловлених зауважень (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 15.07).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
прийняти у другому читанні та в цілому проект закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна
суб’єктів господарювання державного сектору економіки».
Законопроектом (реєстр. № 8441) пропонується внести зміни до
Господарського кодексу України та Закону «Про управління об’єктами
державної власності», спрямовані на посилення державного контролю щодо
відчуженням
майна
державними
комерційними
та
казенними
підприємствами.
Так, Господарський кодекс передбачається доповнити положенням,
згідно з яким Фонд державного майна виступає організатором продажу
нерухомого майна в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів
України. Кошти, одержані від продажу нерухомого майна, за вирахуванням
балансової (залишкової) вартості такого майна, якщо інше не встановлено
законом, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України.
Члени комітету вважають, що реалізація положень проекту надасть
можливість посилити державний контроль за відчуженням майна суб’єктів
господарювання державного сектору економіки, забезпечить конкурентні
засади продажу такого майна за встановленою процедурою з урахуванням
відповідних особливостей, а також спрямування частини коштів, отриманих
від продажу нерухомого майна, до загального фонду Державного бюджету
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України (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 15.07).
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***
Комітет з питань правосуддя впродовж дев’ятої сесії Верховної
Ради України шостого скликання планує розглянути більше
50 законопроектів.
Члени комітету вже розглянули ряд законопроектів і рекомендують
парламенту прийняти їх у другому читанні та в цілому. Зокрема, про
внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо вжиття
заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного
суду) (реєстр. № 6316), який спрямований на забезпечення прав та інтересів
осіб (стягувачів), які звертаються до суду з клопотанням про надання дозволу
визнання та на примусове виконання рішення іноземного суду. Проектом
закону пропонується внести зміни до ст. 394, 395 Цивільного процесуального
кодексу, в яких передбачити можливість подання стягувачем клопотання
щодо вжиття передбачених цим кодексом заходів забезпечення позову та
вирішення цих питань за правилами, встановленими, зокрема, ст. 151–154
ЦПК України (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. –
15.07).
***
Комітет з питань промислової і регуляторної політики та
підприємництва підтримує проект закону «Про внесення змін до
Податкового кодексу» та «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування»
щодо
підтвердження статусу фізичної особи – підприємця та подання
звітності». На засіданні комітету автор, народний депутат Н. Королевська
зазначила, що законопроект (реєстр. № 8495-1) спрямований на зменшення
фінансового навантаження на суб’єктів господарювання та спрощення
подання звітності про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Зокрема, запропоновано внести зміни до ст. 177 Податкового кодексу,
відповідно до яких під час нарахування (виплати) фізичній особі –
підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів
діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід,
не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою –
підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію виписки або витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності (діюча
норма передбачала надання оригіналів цих документів) (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 15.07).
***
В отказе Президента В. Януковича от военного парада в честь
20 годовщины независимости Украины нет никакого негатива. Об этом
заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по
вопросам науки и образования М. Луцкий в телеэфире «5 канала». Он
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напомнил, что соответствующий указ главы государства предусматривает
направление сэкономленных бюджетных средств на финансирование
мероприятий по усилению социальной защиты населения.
По его мнению, уважение ко Дню Независимости не определяется
празднованием. «Все мы с глубоким уважением относимся к независимости
нашего государства. Но нигде законодательно не прописано, что нужно
тратить безумные деньги, проводить парады. Есть возможность – хорошо,
нет возможности – в следующем году будет лучше с финансами, мы
обязательно проведем», – заявил представитель ПР (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 17.07).
***
Народний
депутат
України
від
Партії
регіонів,
член
парламентського Комітету з питань економічної політики О. Плотніков
заявив, що пенсійна реформа допоможе подолати бідність в Україні. Про
це він заявив у ефірі програми «Час» на «5 каналі».
Водночас депутат наголосив, що для боротьби з бідністю недостатньо
буде лише пенсійної реформи, а необхідно ухвалити цілий комплекс законів.
«Це один з кроків, це один з сегментів загальної боротьби з бідністю», –
уточнив він. «І, наприклад, підняття пенсій, які анонсував відповідний віцепрем’єр», – додав депутат. «Президент давав доручення тому ж самому віцепрем’єр-міністру С. Тігіпку, щоб до вересня був розроблений відповідний
пакет щодо детінізації, щодо легалізації заробітних плат, які сплачуються
зараз в конвертах і там чого іншого», – пояснив політик. «А пенсійна
реформа – це дійсно реформа, це дворівнева система, це і накопичувальна і
солідарна, це і можливості по іншому розраховувати пенсію і все інше», –
наголосив він.
О. Плотніков також повідомив, що пенсійне законодавство буде
вдосконалюватись у подальшому. «Як до будь-якого такого місткого закону,
тут не можна вважати, що це Біблія. І до податкового законодавства, коли ми
його проголосували, вже двічі змінювали, вносили зміни. Думаю, що будуть
вносити зміни і до пенсійного законодавства, коли ось він запрацює цей
закон і буде зрозуміло, що там є певні недоробки, певні речі, які треба
виправляти», – підсумував народний депутат (Официальный сайт Партии
регионов (www.partyofregions.org.ua). – 2011. – 16.07).
***
Івано-Франківська міська рада закликає Президента України
В. Януковича накласти вето на Закон «Про заходи для законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи». Відповідне звернення до
Президента ухвалила позачергова сесія Івано-Франківської міськради.
Депутати вважають, що ухвалений закон про пенсійну реформу суперечить
Конституції України як за змістом, так і процедурою ухвалення.
Зокрема, міськрада звертає увагу, що «за даними офіційної реєстрації,
сьомого липня з 248 народних депутатів, які нібито проголосували за
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пенсійну реформу, зареєструвалися й були присутні в залі засідань тільки
143 депутати». Водночас, зазначають місцеві депутати, відповідно до
Конституції, на засіданнях парламенту народний депутат повинен голосувати
особисто. Депутати вважають, що збільшення страхового стажу для чоловіків
і жінок на 10 років відповідно до 35 й 30 років, за наявності яких вони
матимуть право на мінімальну пенсію, призведе до зменшення розміру
пенсій, а отже, до звуження обсягу наявних прав.
У підсумку, вважають депутати, пенсійна реформа «невблаганно
перетворюється на відверте пограбування десятків мільйонів українських
громадян, які марно очікували соціального захисту від цієї ж держави»
(Депутати сподіваються на вето // Дзеркало тижня (http://dt.ua). – 2011 .
– 15–22.07).
***
Народный депутат от Партии регионов И. Богословская хочет
возглавить Счетную палату. Об этом она заявила, отвечая на вопрос, в
каких расследованиях ошибок нынешней и предыдущей власти хотела бы
принять участие. «Я сегодня могу точно ответить, какую должность я бы
хотела занять – это должность главы Счетной палаты. Я уверена, что сегодня
самые большие злоупотребления происходят в сфере публичных финансов. И
мне бы очень хотелось, чтобы мой опыт юриста и аудитора оказался полезен
стране, чтобы через инструменты и полномочия, которые есть в
распоряжении Счетной палаты, вместе с теми, кто будет заниматься борьбой
с коррупцией, навести порядок, прежде всего, в сфере бюджета», – отметила
И. Богословская.
По ее словам, движение всех публичных финансов должно находиться
под четким контролем. «Я для себя приняла решение, что это та работа,
которой я буду заниматься в ближайшие несколько лет, независимо от того,
на какой должности буду находиться», – сказала она (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2011. – 18.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України В. Янукович привітав хліборобів Одещини та
Миколаївщини з намолотом 2 млн т зерна врожаю 2011 р. (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 18.07).
***
Президент обговорив з Головою НБУ питання кредитування
сільського господарства. Обсяги кредитування сільгоспвиробників в Україні
будуть збільшуватися. Про це поінформував Президента України
В. Януковича Голова Національного банку України С. Арбузов під час
зустрічі у Криму.
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Він доповів главі держави, що з початку 2011 р. на підтримку
сільгоспвиробників вже було видано понад 8 млрд грн, знижено відсоткові
ставки за кредитами. «Ми провели розмову, під час якої були визначені
основні пріоритети розвитку цієї сфери. І ми сьогодні докладемо зусиль, щоб
аграрний сектор отримав ще більше грошей», – сказав С. Арбузов після
зустрічі з Президентом.
Голова НБУ додав, що йдеться про подальше здешевлення та
подовження термінів кредитування вітчизняних аграріїв. «Ми зараз
працюємо над цим питанням», – підкреслив С. Арбузов (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 18.07).
***
Найближчим часом в Україні має бути доопрацьована програма з
відновлення виробництва сільськогосподарської техніки та проведення
технічного переоснащення аграрного сектору. Відповідне завдання
Президент України В. Янукович поставив під час зустрічі в Криму міністру
аграрної політики та продовольства України М. Присяжнюку.
«Це питання номер один, яке поставив глава держави», – підкреслив
після зустрічі з Президентом України М. Присяжнюк. Міністр зазначив, що
йдеться про надзвичайно актуальне питання, оскільки нестача
зернозбиральної техніки призводить до втрат під час збору зернових.
М. Присяжнюк повідомив Президентові, що Державна продовольчо-зернова
корпорація України за допомоги Уряду придбала в лізинг 500 комбайнів.
За словами міністра, Президент під час зустрічі також поставив завдання
розробити нову програму меліорації сільськогосподарських земель.
М. Присяжнюк нагадав, що сьогодні в Україні зрошування потребують понад
2 млн га землі.
Крім того, на зустрічі також ішлося про хід проведення земельної
реформи в Україні. За словами М. Присяжнюка, В. Янукович наголосив на
важливості проведення роз’яснювальної роботи із власниками земельних
паїв, місцевими громадами. «Це питання достатньо важливе, і глава держави
тримає його на особистому контролі», – підкреслив М. Присяжнюк.
За словами урядовця, нині розпочинається активне обговорення
заключного етапу земельної реформи. До початку вересня необхідно зібрати
всі пропозиції та зауваження, проаналізувати їх та врахувати при розробці
законопроекту про ринок землі, сказав міністр. М. Присяжнюк також доповів
главі держави про хід збору зернових в Україні. За його словами, нині вже
зібрано 14 млн т зерна. Міністр відзначив, що цього року урожайність
порівняно з 2010 р. зросла на 15–17 % (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
18.07).
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***
Відносини між державою та надрокористувачами в Україні мають
бути лібералізовані. Таке завдання дав Президент України В. Янукович під
час зустрічі в Криму з головою Державної служби геології та надр України
Е. Ставицьким.
Як заявив після зустрічі голова Державної служби геології та надр,
йдеться про заходи з дерегуляції галузі, зокрема про запровадження
принципу «єдиного вікна». «Поставлено завдання лібералізувати ці
відносини, щоб інвестор, надрокористувач почував себе спокійним та
захищеним», – сказав Е. Ставицький.
Він також зазначив, що принцип «єдиного вікна» для надрокористувачів
вже починає втілювати як Державна служба геології та надр, так і
Міністерство екології та природних ресурсів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
18.07).
***
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України повинно вести постійну й ефективну
роботу із забезпечення громадян доступним житлом. Таке завдання
Президент України В. Янукович поставив під час зустрічі в Криму з
міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України А. Близнюком.
«Президент дав завдання не чекати, а вирішувати питання забезпечення
житлом інвалідів, надання доступного житла молодим сім’ям. Це система,
яка повинна працювати зараз, і тут не може бути ніякої перерви», – сказав
після зустрічі А. Близнюк (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 18.07).
***
Президент В. Янукович звільнив В. Мармазова, В. П’ятницького та
І. Крючкову з посад заступників міністра економіки. Про це йдеться в
указах Президента від 18 липня 2011 р.
Нагадаємо, В. П’ятницький був головою української делегації на
переговорах з ЄС щодо створення Зони вільної торгівлі, а В. Мармазов, син
народного депутата Є. Мармазова (КПУ) до червня 2010 р. обіймав посаду
заступника міністра внутрішніх справ (Відголос.com (http://vidgolos.com). –
2011. – 15.07).
***
15 липня Президент України В. Янукович створив Міжвідомчу
робочу групу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавчого
регулювання у сфері боротьби з порушеннями бюджетного
законодавства. Метою створення Міжвідомчої робочої групи є підготовка
пропозицій Президентові України стосовно врегулювання проблемних
21

питань у сфері боротьби з порушенням бюджетного законодавства.
Відповідно до розпорядження Президента України, Міжвідомча робоча
група у тримісячний термін має проаналізувати законодавство у сфері
боротьби з бюджетними правопорушеннями та діяльність правоохоронних
органів щодо застосування такого законодавства, вивчити питання
уникнення відповідальності за порушення бюджетного законодавства,
ефективність здійснюваних заходів щодо розв’язання такої проблеми.
За результатами проведеної роботи Міжвідомча робоча група має
підготувати та подати пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів з
питань притягнення до відповідальності за порушення бюджетного
законодавства,
зокрема,
стосовно
унеможливлення
уникнення
відповідальності винними особами, йдеться у документі.
До складу Міжвідомчої робочої групи увійшли представники
Адміністрації Президента, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства
фінансів, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Служби безпеки
України, Державної казначейської служби, Державної митної служби,
Державної податкової служби, Державної служби фінансового моніторингу,
Державної фінансової інспекції. Міжвідомчу робочу групу очолив радник
Президента України, керівник Головного управління з питань судоустрою
Адміністрації Президента України А. Портнов (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
15.07).
***
Президент України В. Янукович підписав указ, яким вніс зміни до
переліку заходів з нагоди 20-ї річниці незалежності України.
Зокрема, глава держави постановив скасувати проведення 24 серпня
2011 р. парадів військ у Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також містах, де
розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних сил України.
Президент також постановив відмовитись від виготовлення пам’ятного
ювілейного знака «20 років незалежності України».
Зекономлені бюджетні кошти глава держави доручив уряду спрямувати
на фінансування заходів щодо посилення соціального захисту населення,
ідеться в указі Президента (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 15.07).
***
Радник Президента України – керівник Головного управління з
питань судоустрою Адміністрації Президента України А. Портнов,
коментуючи створення Президентом України Міжвідомчої робочої групи
з підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавчого регулювання у
сфері боротьби з порушеннями бюджетного законодавства, зазначив:
«Робоча група має вивчити, яким чином правоохоронні органи України
здійснюють боротьбу з порушенням бюджетної і фінансової дисципліни.
Тобто її перше завдання – проаналізувати статистичні дані, що свідчать про
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кількість актів, інших документів, які постановляються органами Державної
фінансової інспекції України, і яким чином вони далі реалізовуються через
правоохоронну систему України».
За його словами, Міжвідомча робоча група зробить аналіз щодо
кількості кримінальних справ, які закінчилися судовими рішеннями та які
ними не завершилися, і чому. «Ми також проаналізуємо, чого не вистачає
правоохоронним органам, щоб вони консолідували свої зусилля та
відпрацювали єдину методологію підходу до боротьби зі зловживаннями у
фінансовій сфері, перш за все, з порушеннями бюджетної дисципліни», –
наголосив А. Портнов.
Він повідомив, що згідно з розпорядженням Президента України, робоча
група в тижневий термін має затвердити план своєї роботи, а в тримісячний –
доповісти про результати і запропонувати пакети відповідних законів та
інших рішень (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 15.07).
***
Прем’єр-міністр М. Азаров розраховує, що Росія долучиться до
модернізації української газотранспортної системи. Про це він заявив на
брифінгу з нагоди початку реалізації в Україні проекту «Модернізація та
реконструкція магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород».
«Ми неодноразово запрошували Росію брати участь у модернізації
нашої газотранспортної системи. Проте, коли ми це робили на словах, а самі
не докладали матеріальних зусиль і витрат, Росія реагувала так, як вона
реагувала. А зараз для наших російських колег очевидно, що ми цю роботу
розпочали за участю наших європейських партнерів. Думаю, що зараз
позиція Росії зміниться з огляду на наші практичні кроки», – наголосив
М. Азаров.
Сьогодні на промисловому майданчику газопроводу Уренгой – Помари
– Ужгород неподалік міста Богуслав Київської області у присутності
Прем’єр-міністра України М. Азарова та міністра енергетики та вугільної
промисловості Ю. Бойка зварено символічний «золотий стик» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 19.07).
***
Модернізацію української газотранспортної системи необхідно
завершити у найкоротші терміни, що дасть змогу знизити затрати на
транспортування газу до Європи. На цьому наголосив Прем’єр-міністр
М. Азаров під час заходів з нагоди початку реалізації проекту «Модернізація
та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород».
«Нашій ГТС уже більше 30 років, а отже, ми маємо у найкоротші
терміни модернізувати та реконструювати її. Це дасть змогу значно
скоротити затрати на прокачування газу і запропонувати нашим партнерам
конкурентні переваги – це наш шанс як транзитної країни», – зазначив глава
уряду. За словами М. Азарова, економічні вигоди для України від
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якнайшвидшої модернізації ГТС є очевидними. Уряд зробить усе можливе
для того, аби роботи з реконструкції ГТС були завершені у стислі терміни,
підкреслив Прем’єр-міністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
19.07).
***
Антимонопольний комітет України та Міністерство внутрішніх
справ України визначили чіткі правила співпраці у сфері захисту
економічної конкуренції. Наказ з приводу затвердження порядку взаємодії
органів відомств підписали в. о. Голови Комітету Р. Кузьмін та заступник
міністра внутрішніх справ України С. Черних.
Спільний документ буде переданий органам Комітету та внутрішніх
справ України для використання у роботі. Порядок передбачає планування й
здійснення спільних заходів щодо запобігання, виявлення та припинення
правопорушень у сфері економічної конкуренції. З цією метою працюватимуть робочі групи, відбуватимуться постійні консультації та обмін
інформацією під час розслідувань. Крім того, відомства проводитимуть
міжвідомчі, оперативні наради, робочі зустрічі та навчальні семінари для
відповідальних фахівців (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
19.07).
***
18 липня 2011 р. на засіданні Експертно-аналітичної групи з
опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та
розвитку нафтопереробної промисловості при Міненерговугілля було
прийнято одноголосне рішення рекомендувати учасникам ринку
протягом найближчих трьох днів знизити вартість бензину марки А-95
на 5 копійок, дизельного палива на 10 копійок.
Головуючий на засіданні міністр енергетики та вугільної промисловості
Ю. Бойко зазначив, що нинішня світова тенденція на ринку нафтопродуктів і
нафти дозволяє операторам українського ринку зменшити ціни на
нафтопродукти.
«Ми хочемо, щоб люди у нас бачили тенденцію до зниження вартості
нафтопродуктів, враховуючи зменшення ціни на нафту на світових ринках.
Хочу ще раз наголосити, що наша найголовніше завдання – це стабільність
на ринку. Я вважаю, що зараз ми пройшли найважчий період, коли у наших
сусідів був дефіцит, і це могло відбитися на нас», – зазначив Ю. Бойко
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 19.07).
***
У найближче десятиліття Україна отримає сучасні автомобільні
дороги. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України, міністр
інфраструктури Б. Колесніков під час прес-конференції, що відбулася
18 липня 2011 р. «За оцінкою УЄФА Україні необхідно 30 років для того,
щоб побудувати сучасні дороги. Я думаю, що ми вкладемося у 10 років – щоб
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отримати сучасні автошляхи. Як мінімум 5–6 трансукраїнських магістралей
буде побудовано в найближчі 10 років», – зазначив
Б.
Колесніков.
Серед найближчих планів – будівництво автобанів. «На наступний рік у
нас заплановано декілька нових автодоріг, зокрема, першої категорії –
Донецьк – Луганськ, а також повна модернізація побудованої ще у 1969 р.
дороги Донецьк – Маріуполь», – поінформував віце-прем’єр-міністр України.
До Євро-2012 в Україні у хорошому стані будуть дороги Варшава – Київ
та Київ – Чоп. Для забезпечення якісного транзиту через українськоросійський кордон Міністерство інфраструктури, за словами глави відомства,
починає проектувати абсолютно нову магістраль Київ – Дніпропетровськ
через Канів – Черкаси – Дніпродзержинськ – Дніпропетровськ із виходом на
Донецьку область через Донецьк на Ростов.
Також буде збудована дорога, що з’єднувала порти Дунайського регіону
з Каспійським портом – дуже важливий для України центр Одеса – Херсон –
Миколаїв, який пролягає вздовж берега Чорного та Азовського морів на
Бердянськ та Маріуполь та в районі Таганрогу перетинає кордон з РФ.
Ще один важливий об’єкт, який буде якісно оновлений, – дорога Москва
– Сімферополь. Як підкреслив Б. Колесніков, зважаючи на туристичне
навантаження, ця дорога – дуже важливий напрямок (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 19.07).
***
Проведення земельної реформи дозволить залучити близько 7 млн га
сільськогосподарських земель в економічний обіг. Про це заявив заступник
Голови Держземагентства України М. Калюжний під час прес-конференції.
«Зараз існує проблема невикористання великих площ земель відумерлої
спадщини, невитребуваних громадянами паїв з різних обставин, і ці землі
найближчим часом, після прийняття законів, будуть передаватись у власність
держави», – зазначив він (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
18.07).
***
Закупівлю зерна нового врожаю Держрезерв вважає завданням номер
один. На даному етапі Державне агентство резерву вивчає власні фінансові
можливості для організації закупівель зерна. Передбачається, що для цих
цілей агентство зможе вишукати орієнтовно 60 млн грн. Крім того,
керівництвом відомства підготовлено лист на Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України про виділення додаткового фінансування
закупівель зерна – у зв’язку з дорученням першого віце-прем’єр міністра
А. Клюєва про збір та зберігання врожаю.
Голова Державного агентства резерву Україні О. Лелюк підкреслив, що
«розпорядження Кабінету Міністрів щодо забезпечення цінової і
продовольчої стабільності на ринку зерна, повинно виконуватися серйозно,
детально, з урахуванням найвигіднішого рівня пропозиції зерна аграріями».
25

За словами першого заступника Голови агентства М. Косіченка,
найближчим часом буде підготовлено та затверджено зміни до плану
закупівель зерна нового врожаю. «Сьогодні йде активна підготовка
державних підприємств системи резерву до приймання та зберігання зерна.
Думаю, через тиждень Держрезерв зможе почати процедуру його закупівлі»,
– наголосив М. Косіченко (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
18.07).
***
Після Євро-2012 в Україні буде проведено повний аудит усіх об’єктів,
що будувалися до чемпіонату, міжнародною аудиторською компанією
Прайс Вотерхаус Купер. Про це на прес-конференції в понеділок повідомив
віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури Б. Колесніков.
«У нас є попередня домовленість із компанією Прайс Вотерхаус Купер
за результатами чемпіонату провести повний аудит, отримати міжнародний
висновок для майбутніх поколінь», – сказав Б. Колесніков.
Він також повідомив, що нині проводяться щоквартальні аудити по
кожному з об’єктів, які будуються до Євро-2012 (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 18.07).
***
Україна та Європейська комісія налаштовані узгодити всі
принципові положення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС до саміту Східного партнерства,
запланованого на 29 вересня 2011 р. Такого спільного розуміння дійшли
міністр закордонних справ України К. Грищенко та Комісар ЄС з питань
торгівлі Карел де Гухт під час переговорів у Брюсселі 18 липня 2011 р.
«Угода про ЗВТ повинна бути підготовлена якомога скоріше.
Європейська сторона це чудово розуміє», – зазначив Карел де Гухт під час
бесіди. Сторони констатували, що переговори між Україною та ЄС щодо
створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі вийшли на
завершальну стадію. У цьому зв’язку перед переговорними командами стоїть
завдання в максимально короткий термін завершити узгодження всіх
технічних питань та знайти компромісні формулювання у питаннях, що
залишаються відкритим.
Під час зустрічі К. Грищенко та Карел де Гухт погодилися, що
запровадження ЗВТ стане потужним стимулом для подальшого економічного
зростання України та важливим інструментом поступової інтеграції України
до внутрішнього ринку ЄС (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
18.07).
***
18 липня Україну з офіційним візитом прибула військова делегація
Північноатлантичного альянсу на чолі з Верховним Головнокомандувачем об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі адміралом
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Д. Ставрідісом. Головна мета візиту полягатиме в обговоренні питань
поточного стану і перспектив розвитку співробітництва Збройних сил
України з НАТО, а також можливих шляхів розширення співпраці та
підвищення оперативних спроможностей Збройних сил України.
19 липня у рамках візиту в Україну адмірал Д. Ставрідіс взяв участь у
переговорах з делегацією Збройних сил України на чолі з начальником
Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних сил України генералполковником Г. Педченком, під час яких сторони обговорили питання
реформування Збройних сил України, співробітництва України з НАТО в
рамках розвитку військових спроможностей, а також участі України в
багатонаціональних навчаннях, операціях під проводом НАТО та Силах
реагування Альянсу. Після переговорів адмірал Д. Ставрідіс здійснить візит
ввічливості до Міністра оборони України М. Єжеля. Цього ж дня Голова
військової делегації НАТО зустрінеться з керівництвом Міністерства
закордонних справ України, Ради національної безпеки і оборони України та
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
20 липня військова делегація НАТО перебуватиме з візитом у
Севастополі, де відбудеться робоча зустріч адмірала Д. Ставрідіса з
командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України адміралом
В. Максимовим. Також представники делегації НАТО відвідають великий
десантний корабель «Костянтин Ольшанський» та фрегат «Гетьман
Сагайдачний» Військово-Морських сил Збройних сил України (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 18.07).
***
«Забезпечення ведення Державного земельного кадастру буде
здійснювати його утримувач та адміністратор – центральний орган
виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні
органи», – сказав у виступі перший заступник голови Держземагентства
А. Кадомський на круглому столі «Земельний кадастр – шлях до земельної
реформи?»
Він також повідомив, що основні організаційно-технічні питання
функціонування ДЗК передбачається врегулювати відповідним Порядком
ведення Державного земельного кадастру, який затверджується Кабінетом
Міністрів України. А. Кадомський переконаний, що реалізація положень
Закону України «Про державний земельний кадастр» забезпечить доступ
громадян до публічної інформації про земельні ділянки, гарантії
кредитування банківськими установами, зменшення кількості земельних
спорів, подолання корупції у сфері земельних відносин, мінімізує можливість
корупційних дій з боку посадових осіб, створить засади суспільного
контролю над використанням земельних ресурсів. Серед основних проблем
при запровадженні Державного земельного кадастру на сьогодні посадовець
назвав: відсутність нормативно-правового, кадрового та єдиного
програмного забезпечення (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
18.07).
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***
Міністр закордонних справ України К. Грищенко у рамках свого
робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з міністром закордонних
справ Польщі Р. Сікорським.
Український міністр обговорив з керівником зовнішньополітичного
відомства Польщі, яка нині головує в ЄС, перспективи завершення
переговорів щодо Угоди про асоціацію Україна – ЄС, включаючи
всеохоплюючу та поглиблену зону вільної торгівлі. Сторони погодилися
активізувати зусилля з метою узгодження всіх проблемних питань
переговорного процесу не пізніше осені поточного року. Було констатовано,
що укладення Угоди між Україною та ЄС стане не лише спільним успіхом
Києва та Брюсселя, але й матиме позитивний вплив на добробут та
процвітання Європи та її населення в цілому. При цьому К. Грищенко
відзначив, що в Україні особливо цінують те, що підтримка
євроінтеграційних прагнень нашої держави на практиці стала одним з
пріоритетів польського головування в ЄС.
Між главами МЗС України та Польщі відбувся зацікавлений обмін
думками з актуальних питань регіональної безпеки та стабільності,
включаючи прогрес у Придністровському врегулюванні, досягнутий завдяки
посередництву Києва, а також з питань підготовки до Саміту Східного
партнерства, що має відбутися 29–30 вересня у Варшаві (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 18.07).
***
Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження «Про
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених у
2011 р. Державному космічному агентству». Документ, реєстраційний
номер якого 647-р, датований 6 липня 2011 р.
У п. 1 розпорядження зазначено: «Здійснити перерозподіл видатків
розвитку в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у
2011 р. Державному космічному агентству в загальному фонді державного
бюджету, в сумі 750 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою
6381160
«Реформування
та
розвиток
державних
підприємств
«ВО „Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова”» та Державного
Конструкторського бюро „Південне” імені М. К. Янгеля та збільшення їх
обсягу за програмою 6381050 «Управління та випробування космічних
засобів».
Згідно з розпорядженням, Державне космічне агентство повинне
забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1
цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету, а Міністерство фінансів – внести після зазначеного погодження
відповідних змін до розпису державного бюджету (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 18.07).
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***
Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови від
28 жовтня 2009 р. № 1231 (щодо визначення виконавців Державної
цільової
науково-технічної
програми
«Нанотехнології
та
наноматеріали»). Відповідну постанову схвалено на засіданні уряду
13 липня 2011 р.
Зміни вносяться з метою уточнення переліку виконавців завдань та
заходів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та
наноматеріали» на 2010–2014 рр. з урахуванням змін у назвах та
функціональних повноваженнях центральних органів виконавчої влади, а
також для підвищення ефективності використання коштів, спрямованих на
виконання завдань та заходів програми.
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації
визначено державним замовником-координатором Державної цільової
науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на
2010–2014 рр. (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 18.07).
***
Министерство образования утвердило программы по предметам для
проведения внешнего независимого тестирования 2012 г. Об этом
сообщают в пресс-службе Минобразования. Такие программы утверждены
по девяти предметам: украинский язык и литература, русский язык,
иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский),
математика, история Украины, география, биология, физика и химия.
Минобразования поручило Украинскому центру оценивания качества
образования при разработке тестовых заданий для проведения тестирования
обеспечить соответствие тестовых заданий содержанию утвержденных
программ. Руководителям вузов при проведении экзаменов по конкурсным
предметам, определенным правилами приема, было поручено обеспечить
соответствие их содержания этим программам.
Как известно, в марте Минобразования сообщило о намерении
выпустить пособия по внешнему тестированию в 2012 г. В этом году
тестирование стартовало 2 июня и проходило до 24 июня включительно
(«Николаевские Вести» (http://nikvesti.com). – 2011. – 15.07).
***
Студенты и школьники пострадают из-за Евро-2012. В Кабмине изза Евро-2012 решили сократить учебный год. Об этом сообщает прессслужба Минобразования, ссылаясь на решение Кабмина.
В соответствии с документом, учебный год во всех учебных заведениях
независимо от их форм собственности должен завершиться до 25 мая 2012 г.
Внешнее независимое оценивание закончится до 7 июня. Вступительная
кампания в вузы начнется 2 июля 2012 г. Перенесение сроков в 2011–2012 гг.
не касается начала занятий. Новый учебный год традиционно начнется
1 сентября («Николаевские Вести» (http://nikvesti.com). – 2011. – 15.07).
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ПОЛІТИКА
Правительство Российской Федерации оказало поддержку экспремьеру Украины Ю. Тимошенко. Об этом она заявила в интервью
журналу «Корреспондент».
«Я благодарна Минобороны РФ за то, что они прислали это письмо с
долгами. Меня пробовали обвинить в том, что я сдала интересы страны в
обмен на списание долгов ЕЭСУ. Минобороны России таким образом
письменно огласило, что это неправда», – сказала экс-премьер.
При этом свои отношения с премьером РФ В. Путиным она назвала не
дружескими, но прагматичними, при которых каждый отстаивает свой
национальный интерес.
«Я не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда властные режимы в
борьбе со мной терпят бедствие и обращаются за гуманитарной помощью. Но
я хочу, чтобы теперь, все, кто имел наглость заявлять, что я – рука Москвы,
хором извинились», – сказала Ю. Тимошенко (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 17.07).
***
Внефракционный народный депутат О. Ляшко намерен привлечь в
свою политическую команду молодых людей, которые стремятся
реализовать себя в Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, кто
войдет в радикальную партию нардепа.
«Я хочу дать шанс всем тем, у кого сегодня его нет. Молодым ребятам,
которые без блата, без «волосатой руки», без связей не могут себя
реализовать, бегут за границу, чтобы за европейцами горшки выносить. Вот я
хочу, чтобы они никуда не убегали, а имели возможность работать и
зарабатывать в Украине», – сказал О. Ляшко.
Нардеп отметил, что на сегодня продолжается сбор подписей по
созданию партии. «Я создаю сейчас партию, которая будет называться
Радикальная партия О. Ляшко. Сейчас идет сбор подписей. По закону
требуется 10 тыс., и уже на сегодняшний день собрали 60 тыс. подписей по
всей Украине. Через некоторое время проведем съезд, создаем партию и идем
на выборы», – добавил он.
При этом политик исключил свое присоединение к Партии регионов.
Кроме этого, парламентарий отметил, что многие люди в Украине
поддерживают его, и выразил надежду, что его партии удастся собрать
средства на предвыборную кампанию. «Есть много людей, представители
малого и среднего бизнеса, которые меня поддерживают... Это копейки, но
их достаточно для того, чтобы более или менее проводить кампанию, вести
встречи с людьми... Я надеюсь, что мы соберем эти деньги по всей Украине»,
– добавил О. Ляшко.
Напомним, в конце прошлого года О. Ляшко исключили из фракции
«БЮТ – Батьківщина». Сейчас он начал процесс создания собственной
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политической партии (Главком: Новости политики и экономики // Ляшко
собрался идти в Раду со своей партией (http://glavcom.ua). – 2011. – 19.07).
***
Объединение оппозиционных политсил должно завершиться летом.
Об этом заявил экс-первый вице-премьер А. Турчинов в телеинтервью
«5 каналу».
«Единением реальной политической оппозиции, тех политсил, которые
готовы стать в переломе за Украину, я считаю, и должен завершиться летний
период и начаться осеннее наступление», – сказал он. А. Турчинов
подчеркнул, что сложные условия, в которые поставлена партия
«Батьківщина», показывают, кто сегодня является реальной оппозицией в
Украине.
«В таких экстремальных условиях все должны увидеть, кто есть кто. Кто
делает какие-то непонятные „круглые столы”, перед этим проголосовав за
пенсионную реформу, и говорит об объединении оппозиции, а кто реально
борется в условиях очень серьезных испытаний», – сказал он. По словам экспервого вице-премьера, процесс объединения оппозиции уже практически
начался. «Многие политсилы сегодня четко солидаризируются с нами во
время митингов и во время шествия, которое состоялось на минувшей неделе
по центральным улицам Киева. Кроме флагов „Батьківщини”, там
развевались флаги и Народного руха, и Народной самообороны, и партии
„Реформы и порядок”, выходили поддерживать нас представители „Фронту
змін”, и (экс-министра обороны) А. Гриценко», – отметил А. Турчинов
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
17.07).
***
Печерский районный суд Киева постановил удалить из процесса
судебного заседания защитника экс-премьера Ю. Тимошенко С. Власенко.
Такое решение огласил судья Р. Киреев. Таким образом, С. Власенко больше
не сможет представлять интересы Ю. Тимошенко до конца всего процесса.
Кроме того, судья постановил направить обращение в Комитет
Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и
организации работы парламента по поводу нарушений и злоупотреблением
С. Власенко депутатскими правами, а также в Квалификационнодисциплинарную комиссию адвокатуры по причине нарушения им прав
адвоката, порядка в зале суда и неуважения к суду.
Как сообщалось, в начале заседания суда С. Власенко вступил в спор с
Р. Киреевым, сделав заявление о нарушении прав своей подзащитной
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
18.07).
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***
Судебный процесс над экс-премьером Ю. Тимошенко должен быть
прозрачным и справедливым. Об этом заявил президент Парламентской
ассамблеи Совета Европы М. Чавушоглу, сообщили в пресс-службе
народного депутата Украины С. Кивалова.
Как сообщается, М. Чавушоглу прибыл в Украину для участия в
Международном симпозиуме «Cовременные политика и юстиция: вызовы
ХХI века», который проходит в Национальном университете «Одесская
юридическая академия».
«Как президент ПАСЕ я, в первую очередь, должен отметить, что это
судебное разбирательство должно быть прозрачным. Хочу отметить, что в
разных странах были судебные разбирательства над бывшими
политическими лидерами. Еще раз хочу подчеркнуть, что не стоит
предугадывать ход этого судебного разбирательства. Но в любом случае,
процесс должен быть справедливым. Конечно же, ни одна из сторон не
может политизировать данный судебный процесс», – сказал он.
М. Чавушоглу акцентировал также внимание на взаимосвязи политики и
юстиции. В частности, обсуждались проблемы рассмотрения дел в
Европейском суде по правам человека. «Это тот орган, который
финансируется ПАСЕ за счет членства всех участников. А Украина является
членов ПАСЕ и мы платим деньги и в том числе на содержание
Европейского суда по правам человека. К сожалению, Украина находится в
пятерке стран-лидеров по обращениям в ЕСПЧ. Суд буквально завален
жалобами. Сегодня эта авторитетная инстанция практически не в состоянии
эффективно выполнять свои функции. И Украина принимает активное
участие в оптимизации работы суда», – сказал в свою очередь С. Кивалов.
По его мнению, такое правосудие, когда рассмотрения дела можно
ждать 5–6 лет – никому не нужно. «Мы делаем все для того, чтобы изменить
структуру этого органа, чтобы он работал эффективно и оперативно. Сегодня
наша
юридическая
академия
готовит
проект
изменений
по
усовершенствованию работы ЕСПЧ», – сообщил народный депутат.
«Начало ХХІ века ознаменовалось всплеском социальных и
политических конфликтов по всему миру. Одним из средств разрешения
конфликтов являются национальные и наднациональные суды, каким и
является Европейский суд по правам человека. И сейчас надо приложить
максимум усилий для обеспечения их нормальной работы», – от метил
М. Чавушоглу.
Напомним, что в суде по делу Ю. Тимошенко объявлен перерыв до
22 июля (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 19.07).
***
Слуханні у справі обвинуваченого у вбивстві журналіста Г. Гонгадзе
О. Пукача перенесли до 28 липня. Про це повідомила адвокат вдови
М. Гонгадзе В. Теличенко.
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За її словами, процес перенесли, тому що на суд не з’явився адвокат
А. Федур, і в суду немає підтверджень, що він повідомлений належним
чином. Крім того, досі не вирішено питання з допуском до державної
таємниці О. Подольського. Водночас, на думку В. Теличенко, також треба
вирішити питання з допуском до державної таємниці Л. Гонгадзе.
На думку В. Теличенко, «процес над О. Пукачем знаходиться на
нульовій стадії, і триватиме ще довго». «Ми поки тільки встановили особу
підсудного, і я заявила відвід головуючому», – нагадала В. Теличенко
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2011. – 18.07).
***
Украина заняла пятое место по числу обращений в Европейский суд
по правам человека. Об этом заявила правительственный уполномоченный
по делам Европейского суда по правам человека В. Лутковская в эфире
«Радио Свобода».
«Это является показателем того, что у нас не скрывается информация о
возможности обращения в Европейский суд по правам человека. Это очень
хорошо», – сказала она. При этом она полагает, что такое количество
обращений не вредит имиджу нашей страны.
«Вредит имиджу Украины вопрос в случае, если мы не выполним какие
решения Европейского суда по правам человека, если мы не с уважением
отнесемся к Европейскому суду по правам человека, тогда это будет – не
просто вредит, тогда это просто испортит имидж Украины», – заявила она.
Также В. Лутковская добавила: «В случае, пока мы с уважением
относимся к каждому решению и говорим: спасибо за столь высокий уровень
экспертной оценки нашей ситуации, сейчас мы это выполним, мы исправим,
– до тех пор это никак не вредит имиджу Украины» (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 18.07).
***
Опрос: Две трети украинцев не доверяют В. Януковичу. Уровень
доверия к Ю. Тимошенко еще ниже.
67 % граждан Украины не доверяют Президенту Украины В. Януковичу,
свидетельствуют результаты опроса, который GfK Ukraine провела в июне
2011 г. При этом лидеру «Батьківщини» Ю. Тимошенко не доверяют 70 %
опрошенных.
Как отметили социологи, если в декабре 2010 г. на 27 % больше граждан
не доверяли Президенту, чем доверяли, то в июне 2011 г. этот разрыв возрос
до 48 %. В целом сейчас 67 % украинцев не доверяют В. Януковичу.
При этом у его главного политического оппонента Ю. Тимошенко
показатели доверия еще хуже: в июне 2011 г. на 52 % больше граждан не
доверяли ей, чем доверяли; в настоящее время 70 % украинцев ей не
доверяют.
Кроме того, в GfK Ukraine отметили, что в июне упал уровень
поддержки обоих ключевых политиков: В. Януковича – до самой низкого с
33

ноября 2008 г. 13,4 % (с 16,1 % в мае), Ю. Тимошенко – до 9,6 % (с 11,1 % в
мае). «Разочарование украинцев в политиках достигло многолетнего пика.
Разрыв между тем качеством политического представительства, которую
могут предложить имеющиеся политические игроки, и требованиями
избирателей становится все больше», – заявил заместитель директора GfK
Ukraine Г. Вышлинский.
Опрос проводился с 2 по 16 июня 2011 г. Общая выборка опроса
составляет 1000 респондентов в возрасте от 16 лет. Выборка является
репрезентативной для населения Украины по полу, возрасту, региону
проживания и размеру населенного пункта (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2011. – 15.07).
***
У партии «Наша Україна» нет перспектив, пока в ее составе
находится экс-Президент Виктор Ющенко. Об этом заявил экс-министр
обороны А. Гриценко, выступая в телеэфире 5 канала.
«Лучше бы партия „Наша Украина” как-то решила вопрос № 1 для себя:
Ющенко Виктор Андреевич. Я никогда не был в той партии, но у меня там
много друзей и знакомых, и пока там будет В. Ющенко, все будет
умножаться на ноль», – заявил экс-глава Минобороны.
Комментируя встречу представителей оппозиционных политсил,
организованную НУ, А. Гриценко отметил, что возглавляемая им партия
«Гражданская позиция» будет участвовать во всех мероприятиях для
координации совместных действий.
«Но я хочу напомнить, в том числе и (председателю политсовета НУ)
В. Наливайченко, что 23 июня собралось не меньше десятка, как сейчас, а
38 политпартий в помещении Верховной Рады. Если бы сейчас собралось 50
– это был бы толчок», – подчеркнул экс-министр. При этом он выразил
уверенность, что оппозиционные силы «и соберутся, и объединятся, и будут
защищать свой выбор».
Напомним, что 12 июля состоялась встреча представителей оппозиции,
инициированная партией «Наша Україна». По ее результатам достигнута
договоренность о проведении следующей встречи в сентябре. При этом
представители ряда оппозиционных партий отказались от участия в
переговорах по координации действий на предстоящих парламентских
выборах (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 16.07).
***
«Наша Україна» опровергла заявление представителя партии
«Фронт змін» А. Пышного о том, что его политическую силу не
пригласили на встречу оппозиционных сил 12 июля.
«Наша Україна» заявила, что направила приглашение на рабочую
встречу политических партнеров для защиты честных выборов 17-ти
политическим партиям, в числе которых и «Фронт змін». «Приглашение на
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имя лидера партии было доставлено курьером 1 июля и принято секретарем,
о чем на копии приглашения сделана соответствующая отметка», – заявили в
партии В. Ющенко. В связи с этим «Наша Україна» надеется, что
представители «Фронта змін», как и других оппозиционных сил, примут
активное участие в работе экспертной группы по подготовке избирательного
законодательства, а также присоединятся к следующей встрече Комитета
защиты честных выборов, которая запланирована на 12 сентября
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2011. – 15.07).
***
Лидер «Свободы» О. Тягныбок не уверен, что лидера «Батьківщины»
Ю. Тимошенко устранят с предвыборной гонки.
«Учитывая полное отсутствие стратегии у Партии регионов, я бы не
утверждал так категорично, что Тимошенко, во-первых, будет осуждена, а,
во-вторых, устранена с избирательной гонки. Сегодня Тимошенко чувствует
себя как рыба в воде. Ее поведение верно, она грамотно подключает
международные институты, и единственное, чего ей не хватает – это
хорошей команды», – заявил О. Тягныбок.
«Конечно, если за Ю. Тимошенко сохранится возможность участвовать в
выборах, она на них победит», – уверен О. Тягныбок. Он также отметил, что
согласно последним социологическим опросам, «Батьківщина» является
лидером электоральных симпатий. «Более того, несмотря на то, что
«бютовские» политтехнологи продолжают лить грязь на «Свободу», мы не
исключаем, что на выборах заключим определенные договоренности с
БЮТ», – заявил лидер «Свободы». По мнению О. Тягныбока, чтобы победить
Партию регионов, нужно договариваться основным оппозиционным силам –
как в парламенте, так и за его пределами («Николаевские Вести»
(http://nikvesti.com). – 2011. – 15.07).

ЕКОНОМІКА
Объем экспорта украинского вооружения по итогам 2010 г. составил
956,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы экспортного
контроля по итогам работы ГК «Укрспецэкспорт». Годом ранее объемы
экспорта отечественного оружия не превышал 799,5 млн долл. Основными
покупателями украинского вооружения в минувшем году стали страны
Африки. Из них лидируют Судан и Демократическая Республика Конго. В
целом в Африку было поставлено
250 единиц танков и бронетехники.
Кроме этого, в ДРК поставили по 12 артиллерийских установок БМ-21
«Град», 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и 152-мм САУ 2С3 «Акация»,
36 гаубиц Д-30 и 3 82-мм миномета. Также республика в прошлом году
купила в Украине 3 тыс. винтовок, 10 тыс. автоматов Калашникова,
500 легких и 100 тяжелых пулеметов, а также 1 тыс. 780 гранатометов всех
типов. 26 штук 82-мм минометов закупила Кения. Помимо этого, туда было
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поставлено около 2,5 тыс. единиц легкого и тяжелого автоматического
оружия. Уганда получила около 40 тыс. автоматов и сотни тяжелых
пулеметов и станковых гранатометов.
В то же время, бывший директор ГК «Укрспецэкспорт» С. Бондарчук
сомневается в правдивости данных экспорта. В свою очередь, директор
военных программ Центра им. Разумкова Н. Сунгуровский отметил: «Для
Украины скорее минусом, чем плюсом, является тот факт, что наибольшая
доля экспорта вооружений и техники приходится на страны Африки. Это
рынок нетехнологичной продукции. Как правило, такие заказчики закупают
продукцию еще советского образца» (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 18.07).
***
Украинские металлургические предприятия в 2011 г. увеличат
выпуск плоского проката на 5–8 % к предыдущему периоду, до
9,6–9,8 млн т. Об этом сообщил руководитель металлургического
департамента ГП «Госвнешинформ» В. Пиковский.
Он напомнил, что в 2010 г. производство плоского проката в Украине
составило 9,12 млн т. При этом «Госвнешинформ» прогнозирует в 2011 г.
импорт плоского проката на уровне 0,75–0,8 млн т на сумму
910–940 млн долл. По данным В. Пиковского, украинский импорт плоского
проката в 2010 г. составил 0,834 млн т на 840,6 млн долл. Кроме того,
«Госвнешинформ» ожидает, что в 2011 г. производство длинномерного
проката увеличится на 5–7 % к предыдущему периоду, до 8,5–8,7 млн т.
Также В. Пиковский прогнозирует импорт длинномерного проката на
уровне 0,35–0,4 млн т на сумму 400–420 млн долл. в 2011 г. Импорт
длинномерного проката в 2010 г. составил 0,378 млн т на 349,4 млн долл.
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
18.07).
***
Податковою опрацьовано близько 96 відсотків поданих декларацій
про доходи, отримані у 2010 р. Про це під час прес-конференції повідомив
директор Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України С. Дусяк.
«Ми спостерігаємо тенденцію до щорічного зростання кількості поданих
декларацій. Якщо за результатами деклараційної кампанії 2010 р. декларації
подали 546,6 тис. осіб, то цього року їх кількість вже становить 607,7 тис.
осіб», – зазначив С. Дусяк.
Водночас, за його словами, зменшується кількість декларацій для
отримання податкового кредиту. Такі декларації подали 183,4 тис. осіб проти
187,8 тис. минулого року. За результатами розрахунків по деклараціях
582,7 тис. осіб (95,5 % від поданих) до сплати нараховано 468,7 млн грн, до
повернення – 117,9 млн грн.
С. Дусяк також відзначив, що подовження терміну подання декларацій
до 1 травня суттєво зменшило кількість тих громадян, які здали декларації з
порушенням термінів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 15.07).
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***
За даними Державної служби статистики, зростання промислового
виробництва в Україні, за підсумками січня – червня 2011 р., становило
8,7 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тим часом
відносно травня 2011 р. обсяги промислового випуску в червні скоротилися
на 0,4 %.
Зростання промвиробництва у червні-2011 до аналогічного місяця
2010-го становило 8,9 % (у травні – 8,6 %, квітні – 4,9, березні – 8, лютому –
11,5 та січні – 9,7 %).
Найвищі темпи зростання промвиробництва, порівняно з першим
півріччям 2010 року, зафіксовані в машинобудуванні – 21,2 %. У хімічній та
нафтохімічній промисловості виробництво зросло на 18,3 %, у виробництві
іншої неметалічної мінеральної продукції – на 15,3 %, в обробці деревини та
виробництві виробів із деревини, крім меблів, – на 13,5 %, у легкій
промисловості – на 13,4 %, у металургійному виробництві – на 10,2 %.
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за півроку
зменшилося на 3 %, коксу, продуктів нафтопереробки – на 3,6 %.
Як раніше повідомлялося, Прем’єр-міністр М. Азаров заявив, що очікує
сповільнення зростання промвиробництва в Україні в наступні роки
(Промисловість зростає чи вже скорочується? // Дзеркало тижня
(http://dt.ua/articles/84537/). – 2011 . – 15-22.07).
***
Компания Метинвест намерена увеличить добычу собственного
коксующегося угля.
В эксплуатацию введена новая шахта в США Affinity Mine компании
United Coal Company, входящей в Группу Метинвест. Планируемая
мощность подразделения составит 1,9 млн т коксующихся углей высшего
качества. Достижение плановых показателей ожидается к 2012 г. Об этом
сообщили в пресс-службе компании.
Общий объем угля, добываемого шахтами компании United Coal
Company в 2011 г., составит 8,2 млн т, увеличившись, таким образом, на
14 %. В этом году импорт американских углей в Украину предполагается в
объеме 0,8 млн т угольного концентрата (на 250 % больше в сравнении с
2010 г.). В рамках стратегии развития украинских угольных активов
Метинвеста запланирован рост добычи коксующегося угля на 7 % до
6,2 млн т в текущем году (2010 – 5,8 млн т) и на 5 % в следующем году до
6,5 млн т.
Программа модернизации компании Краснодонуголь, занимающей
второе место по добыче коксующегося угля в Украине, кроме увеличения
добычи предусматривает внедрение лучших стандартов охраны труда и
окружающей среды. На эти цели в 2011 г. Метинвест направит 930,1 млн грн
(116,2 млн долл., что в 1,3 раза больше в сравнении с 2010 г.).
Напомним, в 2010 г. крупнейший украинский горно-металлургический
холдинг Метинвест, основным пакетом акций которого владеет СКМ
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Р. Ахметова, увеличил консолидированную чистую прибыль на 30,8 % по
сравнению с 2009 г. – до 437 млн долл. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2011. – 15.07).
***
Крупнейший производитель курятины в Украине увеличил продажи
на 8 %. В первом полугодии объем продаж куриного мяса Мироновским
хлебопродуктом выросли на 8 % – до 182,1 тыс. т.
Как сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу компании,
средняя цена курятины за это время выросла на 2 % – с 13,13 грн/кг до
13,44 грн/кг. Приблизительная выручка компании за этот период составила
2 млрд 447,4 млн грн, что на 10,6 % выше показателя предыдущего года,
отмечает РБК Украина.
«Спрос на курятину в первом полугодии 2011 года оставался высоким, и
компания смогла продать порядка 100 % произведенной продукции...
Согласно ожиданиям и прогнозам руководства МХП, себестоимость
производства курятины во втором квартале и в первом полугодии 2011 г.
была в некоторой степени выше, чем в прошлом году в связи с ростом
рыночной цены на зерновые урожая 2010 года», – отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в первом полугодии было продано
84,5 тысячи тонн подсолнечного масла по средней цене в 1,303 тыс. долл. за
1 т, что на 58 % превышает аналогичный показатель первого полугодия 2010
г. В мае сообщалось, что агрохолдинг Мироновский хлебопродукт в
І квартале 2011 г. сократил чистую прибыль на 45 % – до 20 млн долл.
Мироновский хлебопродукт является крупнейшим производителем
курятины в Украине, занимается также производством зерновых,
подсолнечного масла, говядины, картофеля и других продуктов питания.
МХП в 2010 г. увеличил чистую прибыль на 34,7 % – до 215,45 млн долл. Его
доходы в прошлом году возросли на 32,8 % – до 944,21 млн долл.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2011. – 18.07).
***
Украина может рассчитывать на 5 миллиардов долларов прямых
иностранных инвестиций в 2011 г. Об этом заявил исполнительный
директор Международного фонда Блейзера О. Устенков программе «Акцент»
на телеканале «Первый деловой».
«Я бы не советовал обольщаться по поводу увеличения объема
инвестиций, которые удалось привлечь Украине за І квартал этого года.
Действительно, по сравнению с таким же периодом 2010-го рост составил
почти 30 %. Однако эти данные весьма незначительны и в реальности они не
делают погоды и не меняют общую картину относительно позиций Украины
на карте мировых инвесторов», – добавил эксперт.
По словам О. Устенко, Международный фонд Блейзера прогнозировал
получение Украиной прямых иностранных инвестиций за 2011 г. в сумме
7 млрд долл. что на 2 млрд больше, чем было привлечено в 2010 г.
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«Такой прогноз базировался на том, что ожидалось резкое улучшение
ситуации плюс правительство декларировало достаточно амбициозные
планы по приватизации. Но первые четыре месяца этого года не показали
существенных изменений в инвестиционном климате Украины. К тому же,
процесс приватизации замедлился. В итоге нам пришлось скорректировать
прогноз в сторону уменьшения, и теперь, по нашим ожиданиям, Украина
может рассчитывать на 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций в
2011 г. То есть сумма не отличается от прошлогодней», – сказал эксперт.
По мнению О. Устенко, власть должна решить системные проблемы:
снизить уровень коррупции, уменьшить зарегулированность бизнеса,
провести реформу судебной системы и многое другое (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2011. – 18.07).
***
Минулого тижня вартість плодоовочевого кошика українського
споживача знизилася відразу на 25 %, що стало найбільш різким
тижневим зниженням її в 2011 р. Таким чином, ціни на овочі та фрукти в
Україні незмінно знижуються вже дев’ять тижнів поспіль, повідомляють ЗМІ
з посиланням на дані дослідження «Агроогляд: овочі та фрукти».
Минулого тижня на плодоовочевому ринку не було жодного товару з
групи основних, який би виріс в ціні. Найбільший вплив на вартість
плодоовочевої корзини мала картопля, яка подешевшала відразу на 28,6 % за
один тиждень. Це було обумовлено початком масового збирання ранньої
картоплі навіть у північних регіонах України. Майже так само істотно
знизилися ціни на основний набір фруктів, де головне зниження цін
спостерігалося на кавуни, персики і яблука. Фруктовий набір в Україну за
тиждень знизився в ціні відразу на 21,4 %.
«Істотний вплив на зниження цін минулого тижня зробило поліпшення
погодних умов, що дозволило відновити збирання ранніх і сезонних овочів,
ягід і картоплі», – говорить керівник проекту «Агроогляд: овочі та фрукти»
Т. Гетьман.
«Таким чином, ціни на більшість основних овочів на сьогоднішній день
нижче, або порівняти з торішніми, крім огірків і помідорів, вартість яких як і
раніше трохи вище, ніж у 2011 р.», – зазначила вона.
Ціни на тепличні овочі та овочі борщового набору за минулий тиждень
також знизилися на 12,8 % і на 12,1 % відповідно (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2011. – 18.07).
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