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У ЦЕНТРІ УВАГИ
М. Азаров: Сьогодні як ніколи наша політика повинна бути
виваженою, обережною і максимально зорієнтованою на власні
сили, на пошук внутрішніх ресурсів і стимулів
(зі вступного слова Прем’єр-міністра України М. Азарова на засіданні
Кабінету Міністрів від 20 липня 2011 р.)
Розпочинаючи засідання Кабінету Міністрів 20 липня, Прем’єр-міністр
України М. Азаров прокоментував попередні підсумки діяльності уряду в
першому півріччі 2011 р. За його словами, «перше півріччя поточного року
було одним з найважчих на етапі виходу країни з кризи». Саме в цей період
Україна пройшла пікові виплати боргів попередніх років, пережила
безпрецедентний стрибок світових цін на нафту і цін на продовольство,
пройшла інфляційний «пік», запустила кілька необхідних, але вкрай важких
структурних реформ.
«Ми розкрутили маховик перетворень, які не тільки виправляють
провали попередніх років, але й принципово змінюють, прямо скажемо,
застійний стан країни, який склався за останні роки. Без перебільшення, такої
кількості та якості перетворень, які відбулись з початку 2011 р., не було за всі
два десятиліття незалежності», – підкреслив керівник Кабміну.
Як зазначив М. Азаров, Державний комітет статистики вже оприлюднив
перші підсумки роботи економіки в першому півріччі. «Скажу про головне:
політика уряду забезпечила поступове відновлення економічного зростання.
На цій базі виросли доходи бюджету, що дозволило розпочати поетапне
збільшення зарплат в бюджетній сфері. Ми свідомі того, що насправді це ще
не той рівень прискорення економіки і не той рівень життя, якого ми
прагнемо, але це вже міцна основа для того, щоб ставити перед країною нові
амбітні завдання. І головне з них – сформульоване Президентом України
завдання забезпечити вищу траєкторію зростання доходів наших людей,
зростання, що спирається на стабільну роботу економіки», – наголосив
Прем’єр-міністр.
Відповідно до наведених главою уряду даних, попередня оцінка
валового внутрішнього продукту України продемонструвала зростання ВВП
на 4,4 %.
Зростання промислового виробництва за січень – червень поточного
року становить приблизно 9 %. «Нагадаю, що це приріст до тієї бази, яка за
відповідний період минулого року збільшилась на 12,3 %. Як і планували, ми
виходимо на докризовий рівень виробництва, долаємо втрату у 2009 р. п’ятої
частини промислового потенціалу. Особливо позитивно, що найбільший
внесок у створення валової доданої вартості дала переробна промисловість –
понад 10 % і будівництво – майже 15 %. Машинобудування приростило
21,2 %, хімічне виробництво – 22,0 %. Спрацювали стимули для легкої
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промисловості – вперше ми маємо зростання на 13,4 %.
Безумовно ожив і зміцнився внутрішній ринок. Якщо минулого року в
першому півріччі роздрібний товарообіг збільшився на 2,5 % (і на той період,
після 20 % спаду це було велике досягнення), то в поточному році політика
уряду на збільшення купівельної спроможності населення дала впевнене
зростання товарообігу на 15 %», – поінформував керівник Кабміну.
Проте, як зауважив М. Азаров, «ми повинні зосередитись на якості і
темпах економічного розвитку. Просте відновлення економіки до показників
докризового розвитку нам нічого не дасть. Тільки інвестиційно-інноваційне
прискорення і опора на внутрішній ринок дозволять якісно підвищити рівень
життя в Україні».
Прем’єр-міністр наголосив на необхідності критично проаналізувати
результати роботи в першому півріччі: «Чому, наприклад, обсяги
промислового виробництва в Одеській, Полтавській, Херсонській,
Чернівецькій, Чернігівській областях не тільки не зросли, а скоротилися
порівняно з першим півріччям минулого року? Чого не вистачає цим
регіонам?»
За словами М. Азарова, детальний, розгорнутий аналіз підсумків
соціально-економічного розвитку країни у першому півріччі 2011 р. і
висновки з нього будуть розглянуті на наступному засіданні уряду. Глава
Кабміну дав доручення Міністерству економічного розвитку та торгівлі,
Міністерству фінансів і Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства підготувати таку аналітичну доповідь і
пропозиції уряду щодо необхідних коригувань економічної політики, які
дадуть змогу усунути регіональні й галузеві диспропорції.
«Зараз саме час для ґрунтовних висновків, оскільки інтенсивно
проводиться розробка проекту бюджету на 2012 р., та й у бюджет другого
півріччя ми можемо внести зміни. Бюджет – це наш інструмент
стимулювання економічних процесів, які змінюють обличчя країни. Тому цей
інструмент має бути задіяний на “всі сто” і, я б сказав, “високоточно”.
З іншого боку, підвищені вимоги до нашого економічного аналізу і
прогнозування диктує ситуація на світових ринках. Вона непроста і навіть
тривожна. Обидва світових емісійних центри – Сполучені Штати Америки і
Європейський Союз – стоять на порозі рішень, які можуть мати драматичні
наслідки для світової економіки. США мають намір збільшити національний
борг до рівня, який перевищує валовий національний продукт цієї держави.
ЄС розглядає варіанти безпрецедентної грошової допомоги окремим країнам,
які в будь-якому разі змінять показники розвитку європейського ринку.
Провідні економічні експерти попереджають про можливість
«звалювання» світової економіки в нову кризу. Ми не вправі нехтувати
такими серйозними попередженнями, як це робили наші попередники.
Тому країну треба готувати до будь-яких сценаріїв. Сьогодні як ніколи
наша політика повинна бути виваженою, обережною і максимально
зорієнтованою на власні сили, на пошук внутрішніх ресурсів і стимулів», –
закликав Прем’єр-міністр.
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На переконання глави уряду, треба гранично обмежити або й зовсім
відмовитись від зовнішніх запозичень і вкрай обережно ставитись до надання
державних гарантій.
«Хочу, щоб усі зрозуміли: країна вийшла на гарний робочий ритм. Це
величезна цінність для нас, для людей, які хочуть стабільно працювати,
отримувати пристойну зарплату, відчувати себе захищеними, впевнено
планувати життя своєї родини. Тому “йти не в ногу” з країною ми нікому не
можемо дозволити.
Це не уряду потрібно. Це вимога суспільства – реально покращувати
життя людей, де б вони не мешкали і де б не працювали. І уряд зобов’язаний
цю вимогу виконати.
Ресурси і важелі, щоб проводити соціально орієнтовану національну
економічну політику, у нас є», – підкреслив М. Азаров.
У цьому контексті Прем’єр-міністр навів два приклади.
«Вчора ми з міністром енергетики та вугільної промисловості
Ю. Бойком взяли участь у запуску проекту модернізації вітчизняної
газотранспортної системи. Ми багато років говорили про необхідність такого
проекту, раз у раз запрошували до участі в ньому європейських і російських
партнерів. І ось нарешті, за підтримки ЄБРР та Європейського
інвестиційного банку, зробили самостійний рішучий крок – розпочали
реконструкцію третьої у світі за масштабом газотранспортної системи.
Модернізація і реконструкція нашої ГТС власними силами – це гарантовані
сотні робочих місць, до речі, із зарплатою в середньому 5 тис. грн на місяць.
А на виході – це безперечно найбільш рентабельний і надійний маршрут
транспортування газу в Європу, це конкурентна перевага України порівняно
з Північним і Південним потоками. Отже, ми своїми руками створюємо
фактор, на який мусять зважати і російські постачальники, і європейські
споживачі.
Другий приклад – початок роботи першої черги оптового ринку
сільськогосподарської продукції в Києві. Ще недавно ми про це говорили,
планували, а зараз він діє. Гіперринки, які ми збудуємо по всій Україні, – це
теж тисячі сучасних робочих місць. А найсучасніші технології зберігання,
логістики на цих ринках – це гарантія, що вітчизняні продукти заповнять
внутрішній ринок, й імпортувати доведеться тільки те, чого в Україні немає.
Отже, такі потужні інвестиційно-інноваційні проекти можуть бути
локомотивами для всієї економіки», – зазначив М. Азаров.
«Тому я як Прем’єр-міністр готовий особисто потиснути руку кожному
власнику або керівнику підприємства, кожному керівнику галузі, який
створює нові робочі місця з більшою зарплатою, кожному керівнику місцевої
влади, який створив гарні умови для реалізації на своїй території
інвестиційного проекту, кожному інвестору, який започаткував новий бізнес,
приніс інноваційні технології. До речі, вважаю за необхідне дійсно достойно
і публічно відзначити тих людей, які своїми капіталами, приватною
ініціативою або новаторськими ідеями і власною працею після кризи
створюють нові робочі місця, запроваджують новітні технології, відкривають
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нові напрями економічної діяльності», – підкреслив керівник уряду і дав
доручення Міністерству економіки і Секретаріату Кабінету Міністрів внести
пропозиції щодо цього.
«На моє переконання саме так, а не парадами, як справедливо вирішив
глава держави, ми повинні відзначити 20-річчя Незалежності України», –
додав глава Кабміну.
Прем’єр-міністр також поінформував про те, що підготовка до
святкування – на завершальній стадії. Найближчим часом передбачається
провести засідання Координаційної ради, оцінити виконання завдань, які
поставив Президент України, виявити проблемні питання та визначити
шляхи їх вирішення.
Значну увагу у своєму виступі Прем’єр-міністр приділив ситуації зі
збором урожаю. За його словами, сьогодні вже впевнено можна сказати, що в
Україні непоганий урожай. Урожайність ранніх зернових у середньому на
20 % більша, ніж минулого року. «Але ж як каже народна мудрість, не те
зерно, яке в полі, а те, що в коморі. Тому найактуальніше завдання уряду та
місцевих органів влади – забезпечити умови для вчасного збирання зерна з
мінімальними втратами та доведення його до кондиції. Як кажуть, взяти з
поля кожен колос. Ви ж бачите, які мінливі погодні умови. Тому кожна
погожа година з ранку до ночі має бути раціонально використана для
збирання врожаю», – підкреслив М. Азаров.
Як зазначив керівник Кабміну, більше половини з 12 млн га ранніх
зернових і зернобобових культур уже обмолочено, зокрема 12 млн т пшениці,
прогнозується гарна врожайність кукурудзи. У зв’язку з цим, за словами
М. Азарова, перед урядом постає два завдання.
Перше – створити максимальні запаси зерна. Як державні та регіональні,
так і приватні – продовольчих компаній. «Розмов про нестачу зерна – і для
харчування, і для тваринництва – навіть умоглядно не повинно бути.
Більше того, поточний маркетинговий рік має стати переломним щодо
заробітку держави на експорті зернових. Ми недаремно через Аграрний
фонд, через Державну зернову компанію укладали ф’ючерсні контракти з
селянами, здешевлювали пальне і добрива. Недаремно зараз 500 комбайнів
Державної машинно-технологічної станції ритмічно наповнюють засіки.
Саме держава, а не зернотрейдери гарантувала селянам і виконання
агротехнологій, і отримання прибутку, і тому тепер державний бюджет
повинен отримати свій прибуток.
Просто кажучи, якщо раніше вигоду від торгівлі зерном і від повернення
експортного ПДВ отримували тільки зернотрейдери, то тепер на ринок
вперше вийшла держава, і в конкурентному змаганні вигоду буде отримувати
бюджет, тобто громадяни України.
Це той новий ресурс, який створив уряд і який ми плануємо спрямувати
на виконання завдання Президента України – понад прогноз підвищити
соціальні стандарти вже поточного року», – зазначив глава Кабміну.
Друге актуальне завдання, як наголосив М. Азаров, – вже зараз повністю
і в найкращі технологічні терміни забезпечити осінню сівбу.
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Насамкінець Прем’єр-міністр дав три окремих доручення, виконання
яких, за його словами, критично необхідне для наших громадян.
«Тепер я перейду на російську мову, оскільки в ЗМІ читав цю
інформацію саме російською. От газета “Факти” – звертаю увагу міністра
охорони здоров’я, а вчора був сюжет відповідний на каналі “Інтер”: “Чтобы
спасти после ДТП больного гемофилией врачи собирали последние ампулы
факторов свертываемости крови по всей Украине. Теперь лекарство можно
достать только на черном рынке». Правительство не может проходить мимо
таких сообщений в СМИ. И если это правда, поотрывайте головы тем, кто это
допустил, Александр Владимирович, иначе своей головой поплатитесь. Я вам
даю месяц на это.
Якщо це правда чи якщо це неправда зберіть прес-конференцію та
поінформуйте спільноту. Держава виділила необхідні кошти, тому ваше
завдання, щоб ніде не було такої ситуації. Я направлю комісію КРУ,
представників Секретаріату Кабінету Міністрів для перевірки ситуації на
місцях. Потрібно знайти неординарне рішення – знайдіть це неординарне
рішення, підключайте наші торгово-економічні місії за кордоном,
підключайте виробників, але рішення повинно бути знайдено в стислі
строки», – наголосив М. Азаров.
«Друге. З початку липня вкрай ускладнилася ситуація з пропуском
автотранспорту на українсько-російському кордоні.
Черги на пунктах пропуску щодня досягають сотень вантажівок. …
Очевидно, що це створює величезні незручності громадянам як України, так і
Росії. Тому я сподіваюсь на те, що наші російські колеги зважать на це і на
те, що якщо вони хочуть довести переваги Митного союзу, то вони мають
зробити такі переваги наочними для партнерів. У тому числі і в митних
процедурах.
Тому доручаю голові Державної митної служби негайно провести
консультації з керівництвом Федеральної митної служби Російської
Федерації для врегулювання створеної проблеми. Знайдіть рішення.
Опрацюйте з російською стороною проект Декларації про запровадження
Системи раннього попередження про виникнення надзвичайних ситуацій в
пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні. Розробіть
програму створення й облаштування зон сервісного обслуговування на
під’їзних шляхах до пунктів пропуску, а також створення належних
санітарних умов для громадян, які перетинають державний кордон України.
Також треба прискорити підписання угоди між Кабінетом Міністрів
України й урядом Російської Федерації про співробітництво під час
здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на
українсько-російському державному кордоні.
Я готовий підключитися до цієї роботи. Якщо треба, будемо розмовляти
з керівництвом РФ, але це повинно бути врегульовано в найкоротші
терміни», – підкреслив Прем’єр-міністр.
«Третє. Створена і починає роботу Національна комісія регулювання
ринку комунальних послуг України. Її головне завдання – безумовно
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виконати доручення Президента України щодо упорядкування і
обґрунтованості тарифоутворення», – зазначив М. Азаров. З урахуванням
цього Прем’єр-міністр доручив Міністерству регіонального розвитку і
будівництва разом з Секретаріатом Кабінету Міністрів України негайно
вирішити питання щодо розміщення комісії, укомплектування штатів,
матеріально-технічного забезпечення роботи та звернувся з вимогою
стосовно того, щоб комісія протягом місяця напрацювала всі необхідні
рішення для запровадження єдиної державної політики у сфері
тарифоутворення на житлово-комунальні послуги. Прем’єр наголосив на
тому, що проекти необхідних для цього рішень уряду повинні бути прийняті
протягом місяця (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 20.07).

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

Головування Польщі в Раді ЄС: українські перспективи
Польща, яка по праву вважається одним з найактивніших у Європі
лобістів євроінтеграції України, у липні розпочала головування в Раді
Євросоюзу.
Презентуючи в Києві програму європейського розвитку на наступні
півроку, посол Республіки Польща в Україні Г. Літвін серед основих
пріоритетів європолітики Польщі назвав інтеграцію, безпеку та переваги
відкритості. За словами посла, головуючи в Раді ЄС, Польща прагне
зосередитися на трьох основних пріоритетах: «Європейська інтеграція як
джерело зростання», «Безпечна Європа» та «Європа, що користується
перевагами відкритості».
Посол говорив і про деякі заходи, що відбудуться під час головування
Польщі. Серед іншого, він відзначив важливість Першого ділового форуму
Східного партнерства у Сопоті 28–30 вересня, на якому в Польщі
сподіваються побачити багатьох представників українського бізнесу.
Серед економічних пріоритетів Польща виділяє прийняття спільного
бюджету Європи – ідеться про створення довгострокового фінансового плану
розвитку до 2020 р.
Проблеми безпеки акцентуватимуться на декількох елементах, одним з
найважливіших обіцяє стати посилення зовнішньої енергетичної безпеки ЄС.
По-перше, з боку представників російського «Газпрому» вже звучали заяви
про те, що газ до Європи продаватиметься за ціною 500 дол. за 1 тис. куб. м,
тож перед Польщею як представником ЄС стоятиме завдання проведення
переговорів щодо цін на газ. По-друге, у Північній Африці досі неспокійно, і
можливі перебої чи зменшення обсягів поставок енергоносіїв з цього регіону
також необхідно враховувати.
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Тим більше, що Катар, Іран та Росія, які, за даними ООН, мають понад
53 % світових запасів газу, поки не поспішають знижувати ціни на
короткострокові газові контракти. До всього ж наразі експерти не
виключають, що цінові протистояння можуть, нарешті, підштовхнути
основних гравців газового ринку створити власний картель за прикладом
ОПЕК. Тож головування Польщі в Раді ЄС цілком може пройти під знаком
забезпечення енергетичної стабільності.
Іншим аспектом стане заявлене Польщею посилення продовольчої
безпеки в Євросоюзі – експерти пов’язують актуалізацію цього питання з
останніми овочевими скандалами навколо отруєнь у країнах ЄС. Не
виключене запровадження з ініціативи Варшави додаткових перевірок якості
продукції тваринництва та рослинництва, тим більше, що з продукцією
досить потужного агропромислового сектору Польщі проблем не виникало.
Тому можливі спроби польської сторони зміцнити позиції на ринку
виглядатимуть досить логічно. Отже, є ймовірність спроб зменшити квоти
для торгівлі сільськогосподарською продукцією з країнами-партнерами,
зокрема Україною.
Нарешті, важливим завданням для Варшави стане демонстрація
відкритості до інтеграції – пріоритетним напрямом свого президентства в ЄС
Польща проголосила поглиблення співпраці зі східноєвропейськими
країнами. Найбільш показовим у цьому плані повинно стати приєднання до
ЄС Хорватії – формально переговори про вступ, які тривали шість років,
завершено; очікується, що договір буде підписано до кінця 2011 р., після чого
його ратифікують країни-учасниці Євросоюзу.
Складнішим завданням стане активізація політики Східного
партнерства. У вересні 2011 р. у Варшаві буде проведено саміт Східного
партнерства, який має активізувати цей дещо пригальмований проект. У
центрі уваги у відносинах з країнами Східного партнерства, згідно із
затвердженою в червні Радою міністрів закордонних справ ЄС постановою,
будуть переговори про створення поглиблених зон вільної торгівлі. Такі
переговори, зокрема, вже ведуться з Україною і планується розпочати з
Молдовою. Другим пріоритетом у співпраці з цими країнами будуть
переговори про спрощення візового режиму.
Отже, Україні під час польського головування в Раді Євросоюзу
відводиться достатньо серйозна
роль.
Для
Варшави
важливо
продемонструвати успіх східної політики, зокрема й на українському
напрямі. Нагадаємо, що в період польського головування має відбутися саміт
Україна – ЄС, який – на це розраховують як українські, так і польські
політики – обіцяє відзначитись символічним для Польщі й України
оголошенням про завершення переговорного процесу щодо угоди про зону
вільної торгівлі та угоди про асоціацію загалом.
На лобізм Варшави український політикум покладає серйозні надії.
Так, за словами В. Януковича, «у нас велика надія на те, що наші сусіди під
час головування разом з нами плідно попрацюють, і ми досягнемо тієї мети,
яку перед собою ставимо». На порядку денному, наголосив глава держави,
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стоять три питання – лібералізація візового режиму, створення зони вільної
торгівлі та підписання угоди про асоціацію.
На переконання Голови Верховної Ради В. Литвина, Україна повинна
скористатися з головування Польщі в Раді Європейського Союзу для того,
щоб позитивно завершити переговори з ЄС щодо підписання угоди про
асоціацію.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань
європейської інтеграції В. Вечерко у свою чергу наголошує: виходячи з
відносин стратегічного партнерства та добросусідства з Польщею, Україна
розраховує, що польське головування в ЄС позначиться давно очікуваними
здобутками у відносинах нашої країни з Європейським Союзом. «Офіційно
представники польської влади називали одним із завдань Польщі під час
головування в Євросоюзі підписання з Україною угод про асоціацію та
створення зони вільної торгівлі. І ми щиро вдячні за їхню позицію в цьому
питанні, глибоко цінуємо її та сподіваємося, що це спільне для нас завдання
буде досягнуто найближчим часом», – зауважив депутат.
Заявлені завдання та терміни, вважають експерти, у принципі – реальні.
Щодо зони вільної торгівлі, то наприкінці червня перший віце-прем’єрміністр А. Клюєв, куратор цього напряму, повідомив, що труднощі може
викликати лише одне питання – про транспортні послуги. Показово, що за
місяць до цього серед проблем значилися і квоти на сільськогосподарську
продукцію, і питання брендів. Отже, прогрес дійсно має місце. Що ж до ще
не вирішеної проблеми транспортних послуг, у травні керівник переговорної
групи від Єврокомісії з питань створення зони вільної торгівлі з ЄС
Ф. Куїссон заявив, що ЄС не розглядає допуск українських автоперевізників
на ринок цих послуг у Євросоюзі.
Однак, за словами А. Клюєва, для України, яка має понад 70 тис.
перевізників, транспортне питання є дуже важливим і болючим. Він також
повідомив, що під час останньої зустрічі з членом Європейської комісії з
питань торгівлі К. де Гухтом вдалося домовитися про те, що Єврокомісія
буде сприяти переговорному процесу з цього питання.
У принципі, можливість підписання пакета торгових документів на
грудневому саміті Україна – ЄС висока.
Оптимізм української сторони підтверджується і заявами польських
високопосадовців. Так, голова Ради міністрів РП Д. Туск під час спільної з
прем’єр-міністром Угорщини В. Орбаном прес-конференції з нагоди передачі
Угорщиною головування в Раді ЄС Польщі у Варшаві відзначив, що
європейські перспективи є реальними для України вже в цьому році, і це
матиме велике значення для Центрально-Східної Європи.
Президент Польщі Б. Коморовський також сподівається на прогрес у
взаєминах України з Європейським Союзом під час польського головування.
«Було б чудово також з точки зору польської політичної стратегії, яка діє
багато років, аби під час головування отримати прогрес у переговорах
України з Євросоюзом, – сказав він у польському Сеймі. – Прогрес, що
наблизить Україну до перспективи сильної участі в європейській інтеграції».
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Що ж до підписання угоди про асоціацію вже в грудні, обнадіювати
Україну, незважаючи на лояльність, не поспішають навіть поляки. До кінця
року може завершитися переговорний процес, проте не виключено, що
підписання документів затягнеться. «Ми також думаємо, що цього року
переговорний процес завершиться, проте для підписання договору належить
пройти складну бюрократичну процедуру. Текст документа потрібно
перевести на 22 мови, потім він повинен бути перевірений у столицях країнчленів ЄС. Усе це вимагає часу, тому підписання договору про асоціацію
технічно можливо не раніше другої половини 2012 р.», – уточнив посол
Польщі Г. Літвін.
Та все ж посол налаштований оптимістично: «Але я хочу підкреслити,
головне – завершити переговорний процес. Після того, як текст договору
буде узгоджений на політичному рівні, його підписання буде тільки
питанням часу».
Водночас експерти наголошують на тому, що саме «політичний рівень»
може датися Києву непросто. Європа, як на рівні ЗМІ, так і на рівні
високопосадовців,
продовжує
висловлювати
занепокоєння
щодо
кримінального переслідування вождів опозиції, неідеального стану справ із
свободою слова, скарг громадських організацій.
«Теоретично існує можливість того, що справи підуть настільки
погано, що стануть перешкодою на шляху переговорного процесу. Вам слід
подивитися на країн-сусідів. Приклад Білорусі показує, до чого призводять
спроби маніпуляції переговорним процесом, коли у влади немає щирого
прагнення отримати той результат, заради якого ми починали переговори», –
попереджає польський посол.
Окрім
недостатньо
переконливої
демонстрації
відданості
демократичним цінностям, перешкодою на шляху євроінтеграційних
прагнень України може стати наполягання української сторони на незручних
для ЄС формулюваннях. Каменем спотикання обіцяють стати ті рядки, якими
автори документа з української сторони хочуть закріпити «перспективи
членства в ЄС» з посиланням на ті законодавчі норми, які окреслюють
механізми розширення Євросоюзу. Не виключено, що основною надією на
те, що текст угоди буде містити саме ті вирази, яких прагне Київ, є
головування в ЄС Польщі.
У принципі, керівник польського МЗС Р. Сикорський заявив про намір
польської влади на вересневому саміті Східного партнерства добиватися для
України «певного роду перспективи членства в ЄС», пояснивши, що на
поточному етапі угода про асоціацію не підтверджує перспективи членства
України в ЄС, але ставить перед нею стратегічну мету. Разом з тим глава
польського зовнішньополітичного відомства відзначив, що нині «Україна
вже має більше, ніж мала Польща в аналогічному зближенні до асоціації з
Європою». «Не втратьте цього через неправильну поведінку з опозицією», –
закликав українську сторону глава польського МЗС. Адже доля головних
угод Києва та Брюсселя, як підкреслив посол ЄС в Україні Жозе Мануель
Пінта Тейшейра, буде залежати від демократизації всередині країни.
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Пояснюючи польську позицію, перший заступник голови Комітету
Верховної Ради у закордонних справах Т. Чорновіл наголошує, що
головування Польщі в Євросоюзі відкриває нові можливості перед Україною
в питанні європейської інтеграції, але основну роботу в цьому напрямі
повинна провести Українська держава. Можна погодитися з політиком у
тому, що Польща не зробить за Україну її роботу і не зможе закрити перед
Євросоюзом ті проблеми, які є в державі. Просто Польща дає Україні
«своєрідний ключ, яким ми можемо відкрити двері та постати перед
екзаменаційною комісією. Без участі Польщі це доводилось би робити значно
складніше, нам треба було б більше часу. А зараз замість нас можуть
попросити польські представники». Отже, головування Польщі в Раді ЄС дає
Україні шанс, але основну роботу ми повинні зробити самостійно….

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

Нові адвокати Ю. Тимошенко
формулюють нові вимоги до суду
Адвокати екс-прем’єр-міністра Ю. Тимошенко М. Сірий та
О. Плахотнюк на засіданні Печерського райсуду Києва планують заявити
нове клопотання про надання додаткового часу на ознайомлення з
матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 р. Про це
М. Сірий та О. Плахотнюк заявили на прес-конференції в інформаційному
агентстві УНІАН.
У матеріалах, наданих журналістам, підкреслюється: «Новим
захисникам Ю. Тимошенко, які допущені до захисту і змушені підключатися
до процесу з нуля, надано лише три дні для вивчення 5 тис. сторінок
сумнівної кримінальної справи. Це рішення пана Кірєєва важко назвати
випадковістю. Це – ретельно спланована технологія позбавлення
Ю. Тимошенко права на захист, це – технологія організації бліцкригу
неправосуддя та якнайшвидшого виголошення вироку, давно вже спущеного
з високих кабінетів».
М. Сірий повідомив, що 19 липня адвокати розпочали процес
ознайомлення з матеріалами кримінальної справи Ю. Тимошенко. «Зокрема,
зранку я ознайомився з 50 сторінками тексту і планую до кінця дня виконати
розумну норму до 130–140 сторінок. Але, окрім того, нам доводиться
виконувати значну аналітичну роботу, зустрічатися з фахівцями, радитися,
планувати, як правильно вибудовувати стратегію захисту», – сказав він.
Адвокат О. Плахотнюк у своєму виступі звертав увагу журналістів на те,
що дана ситуація це – перший випадок в його практиці, «коли явно і грубо
порушується право на захист не лише Ю. Тимошенко, як суб’єкта цього
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процесу, але і моє право на належну підготовку до захисту».
За словами М. Сірого, у справі Ю. Тимошенко відображаються всі ті
проблеми сучасного кримінального судочинства України, з якими
стикаються громадяни України, які відчувають, наскільки складно захистити
свої права.
У зверненні захисників Ю. Тимошенко до України, наданому
журналістам говориться, що фактом профанації правосуддя в даний момент є
позбавлення лідера опозиції Ю. Тимошенко права на захист, який є
основоположним правом людини. «Вони хочуть судити її беззахисною», –
наголошується у зверненні, розповсюдженому серед журналістів.
У таких умовах стратегія нових захисників Ю. Тимошенко полягає в
тому, щоб усіма законними методами спонукати Р. Кірєєва відновити право
на захист, гарантоване Ю. Тимошенко Конституцією та Кримінальнопроцесуальним кодексом та зобов’язаннями України перед Радою Європи.
Захисники Ю. Тимошенко звернулися до всіх адвокатів та
правозахисників, вчених-правознавців, до юридичної спільноти України з
проханням дати їм поради, що робити в тій ситуації, що склалася.
Також адвокати екс-прем’єр-міністра планують звернутися до
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Н. Карпачової з проханням
долучитися до судового процесу над Ю. Тимошенко у статусі самостійного
учасника. «Насправді питання справи Ю. Тимошенко – це питання
дотримання прав людини в Україні. Саме тому сьогодні ми звертаємося до
Уповноваженої з прав людини Н. Карпачової для того, щоб пересвідчитися,
чи існує в Україні взагалі цей інститут. Мені здається, що на справі
Ю. Тимошенко суспільство може випробувати даний інститут як такий. І за
результатами реакції Уповноваженого з прав людини ми побачимо, чи є у нас
в Україні така високоповажна інституція», – говорив у своєму виступі
народний депутат України С. Власенко.
Він також повідомив, що захист Ю. Тимошенко планує звернутися до
Вищої ради юстиції із заявою на незаконні дії судді Печерського районного
суду Р. Кірєєва, а також до Науково-практичної ради Верховного Суду
України з проханням розглянути судову практику розгляду кримінальних
справ з питань надання строків на ознайомлення з матеріалами для
визначення оптимального терміну для цього.
Крім того, як повідомив С. Власенко, захист планує звернутися до
професійної юридичної спільноти з проханням відреагувати на все, що
відбувається в судовому процесі над екс-прем’єр-міністром України, «тому
що сьогодні це стосується Ю. Тимошенко і її захисників, а завтра – це буде
стосуватися кожного із нас… Тому, якщо ми не вирішимо це питання на
інституційному рівні, то система правосуддя і не зможе забезпечувати права
і, охоронювані законом, інтереси громадян України, і Ю. Тимошенко
зокрема», – наголошував народний депутат.
У зверненні захисників Ю. Тимошенко до України також повідомлялося
про те, що 22 липня буде подане ще одне клопотання Р. Кірєєву про
подовження терміну ознайомлення з томами кримінальної справи «до
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розумного та реалістичного і після того будемо робити публічні висновки
про якість суду, системи правосуддя та окремих її персоналій».
Остання цитата ще раз підтверджує висловлювану у ЗМІ точку зору про
досить успішну реалізацію тактики захисту Ю. Тимошенко, здійснюваної, як
це демонструє стиль заяв адвокатів, під безпосереднім керівництвом
обвинувачуваної, тактики, що полягає у перехопленні ініціативи у веденні
судового процесу. Захист задає темп ведення судових засідань і створює
умови здійснення «суду над судом», мотивуючи це загальнонаціональними
інтересами. У суду проти даної тактики протидії поки що не передбачено.
(Інформація СІАЗ)

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Заступник Голови Верховної Ради України М. Томенко повідомив, що
за останні декілька тижнів, коли відбувається активна частина
вступної кампанії до вищих навчальних закладів, він отримав листи із
повідомленнями про підвищення оплати за навчання студентів.
Зокрема, у Київському національному університеті будівництва та
архітектури на спеціальність «архітектура» плата за навчання підвищилась на
4 тис. грн порівняно з минулим навчальним роком, що становить 25 %, на
«менеджмент, будівництво, геодезію, картографію» – на 2 тис. грн (20 %); у
Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця оплата
навчання на «стоматологію» підвищилась на 2290 грн (12 %), на «фармацію»
– на 1778 грн (12 %). М. Томенко зазначив, що це прямо суперечить нормам
Закону України «Про вищу освіту» у частині формування вартості навчання.
За його словами, така сама ситуація і на регіональному рівні. Так, у
Дніпропетровському національному університеті на «психологію» вартість
навчання зросла на 1400 грн (14 %), «журналістику» – на 1800 грн (22 %),
«політологію» – на 1700 грн (22 %).
На превеликий жаль, наголосив віце-спікер, деякі вищі навчальні
заклади порушують права абітурієнтів на доступність отримання вищої
освіти, підвищивши плату за навчання більше ніж на індекс інфляції (9,1 % за
минулий рік) на 2011–2012 навчальний рік.
З метою захисту прав студентів заступник Голови Верховної Ради
України направив (у порядку ст. 16 Закону України «Про статус народного
депутата України») депутатське звернення з цього приводу Генеральному
прокурору України В. Пшонці з проханням доручити перевірити законність
та економічне обґрунтування підвищення плати за навчання у
вищезазначених вищих навчальних закладах та прийняти рішення відповідно
до чинного кримінально-процесуального законодавства України (Офіційний
сайт Верховної Ради України (http://portal.rada.gov.ua). – 2011. – 21.07).
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***
У Комітеті з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування відбулася зустріч представників Комітету з керівником
Органу влади з питань управління людськими ресурсами Чорногорії
С. Вуковіч. У зустрічі також взяли участь представники Головдержслуби
України.
Секретар комітету С. Гордієнко ознайомив іноземних учасників зустрічі
зі структурою парламенту України, комітету, парламентської державної
служби, поінформував про законодавчу сферу діяльності комітету.
С. Гордієнко особливу увагу приділив підготовці до розгляду в другому
читанні проекту закону «Про державну службу» (реєстр. № 8306), внесеного
Президентом України і прийнятого 7 квітня поточного року за основу, робота
над яким триває в комітеті.
Керівник секретаріату комітету А. Малюга поінформувала гостей про
особливості проходження державної служби в секретаріатах парламентських
комітетів, ознайомила членів делегації Чорногорії зі складом секретаріату
Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування і
його роботою. Завідувач сектору з питань державної служби та підвищення
кваліфікації працівників Управління кадрів Апарату Верховної Ради України
М. Лещенко розповів гостям про якісний та кількісний склад працівників
Апарату Верховної Ради України, про добір молоді на посади до
парламентського Апарату та підвищення кваліфікації працівників.
Представники Органу влади з питань управління людськими ресурсами
Чорногорії розповіли про розвиток законодавства, про публічну службу в їх
країні, перспективи його подальшого реформування, відповіли на запитання
представників комітету та його секретаріату (Офіційний сайт Верховної
Ради України (http://portal.rada.gov.ua). – 2011. – 21.07).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності направив рекомендації слухань «Міграційна політика України:
практика реалізації, проблеми та перспективи» органам державної
влади.
На комітетських слуханнях, які відбулися 16 червня, розглядалося
питання стану та перспектив міграційної політики в Україні. Учасники
слухань, зокрема, зазначали, що сьогодні в Україні відсутні: ефективне
державне управління міграційними процесами; законодавче визначення
напрямів державної міграційної політики; стратегічні цілі, завдання і
стандарти із забезпечення реалізації прав людини. Це негативно позначається
на ефективності протидії явищам, що становлять загрозу національній
безпеці України, – нелегальній міграції, загостренню демографічної кризи.
За результатами слухань комітет рекомендує Верховній Раді розглянути
та прийняти у другому читанні законопроект про документи, що посвідчують
особу та підтверджують громадянство України (реєстр. № 8507).
Комітет рекомендує Кабінету Міністрів забезпечити взаємодію
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Державної міграційної служби, міністерств внутрішніх справ, соціальної
політики та охорони здоров’я, Державної прикордонної служби щодо
міграційного обліку та контролю за іноземцями та особами без громадянства
в Україні. Члени комітету також рекомендують уряду забезпечити розробку
законодавчих та затвердження нормативно-правових актів щодо
вдосконалення міграційної політики, які повністю забезпечать реалізацію
питань трудової міграції, у тому числі з легалізації трудових мігрантів, які
сьогодні вже перебувають на території України.
Також комітет рекомендує Міністерству соціальної політики України
розробити та внести на затвердження Кабінету Міністрів Порядок видачі,
продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці
іноземців та осіб без громадянства та дозволів на працевлаштування
іноземців та осіб без громадянства з використанням в них електронного носія
біометричної інформації (Офіційний сайт Верховної Ради України
(http://portal.rada.gov.ua). – 2011. – 20.07).
***
Комітет з питань соціальної політики та праці за час роботи VIII
сесії Верховної Ради України шостого скликання розглянув 85 питань, з
них 61 законопроект.
Як повідомили в секретаріаті комітету, значна увага в цей період
приділялась попередньому розгляду та підготовці висновків та пропозицій до
законопроектів, узагальненню зауважень і пропозицій, що надійшли до
законопроектів.
Члени
комітету зосереджували
зусилля
над
опрацюванням
законопроектів, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства у
сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, праці,
здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю та охорону праці. Вони приймали громадян у громадській
приймальні Верховної Ради України. Більшість звернень стосувались питань
соціального захисту населення, праці і заробітної плати, забезпечення
дотримання законності та охорони праці, реалізації прав і свобод громадян
тощо (Офіційний сайт Верховної Ради України (http://portal.rada.gov.ua). –
2011. – 19.07).
***
Оппозиция инициирует введение бессрочного моратория на
повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения. Об этом говорится в соответствующем законопроекте,
зарегистрированном в Верховной Раде народным депутатом от фракции
«БЮТ – Батьківщина» Н. Королевской.
Автор отмечает, что принятие данного документа обеспечит
недопущение роста цен и тарифов на жилкомуслуги без адекватного роста
доходов населения; усовершенствование порядка расчета тарифов, при
котором потребители будут платить только за потребляемые ими услуги.
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Напомним, что 14 июля Президент Украины В. Янукович создал
Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг
Украины. Как сообщалось, правительство Украины планирует ввести единые
тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства к началу
отопительного сезона 2011–2012 гг. (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України В. Янукович окреслив новопризначеному голові
Донецької обласної державної адміністрації А. Шишацькому пріоритетні
завдання в роботі на цій посаді. «Ми обговорили цілу низку проблемних
актуальних питань, які є сьогодні в області», – сказав А. Шишацький після
зустрічі з главою держави в Криму.
За його словами, серед завдань, які поставив глава держави – вирішення
проблем житлово-комунального господарства, вугільної галузі, зокрема щодо
погашення заборгованості з виплати зарплат, а також покращення
екологічної ситуації в Донецькій області (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
20.07).
***
Голова Київської обласної державної адміністрації А. Присяжнюк
запросив Президента України В. Януковича відвідати змагання
Чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1»,
що відбудуться наприкінці липня у Вишгороді.
Під час зустрічі в Криму голова Київської ОДА доповів главі держави
про готовність інфраструктури Вишгорода до цього престижного
спортивного заходу. За словами А. Присяжнюка, іде монтаж трибун. Голова
Київської ОДА додав, що в рамках урочистого відкриття змагань відбудеться
велике театралізоване дійство, яке зможуть подивитися десятки тисяч гостей.
«Час ще залишився. Його дуже мало, але практично на 99 % Київщина
готова прийняти Чемпіонат світу. Всі гості будуть дуже задоволені», –
запевнив А. Присяжнюк (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. – 20.07).
***
Голова Київської обласної державної адміністрації А. Присяжнюк
доповів Президентові України В. Януковичу про стан справ на Київщині.
Під час зустрічі глава держави, зокрема, заслухав звіт про хід жнив на
Київщині. Президент звернув увагу на важливість дотримання заходів
протипожежної безпеки в цей період.
А. Присяжнюк доповів В. Януковичу, що сьогодні на збиранні врожаю в
Київській області задіяно 1500 комбайнів. За його словами, з 45 % засіяних
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площ вже зібрано близько 420 тис. т зернових. Голова Київської ОДА
відзначив, що область планує зібрати високі врожаї кукурудзи, соняшнику,
гречки, цукрових буряків та сої. «Хлібороби працюють, дотримані всі
технологічні норми», – підкреслив А. Присяжнюк.
Голова Київської ОДА, крім того, доповів Президентові про ситуацію з
оздоровленням дітей у літній період. Він також поінформував главу держави
про стан справ із бюджетними виплатами. За словами А. Присяжнюка, нині
Київщина не має боргів перед працівниками бюджетної сфери. «Сьогодні ми
своєчасно виплачуємо і відпускні, і заробітні плати вчителям, працівникам
медичної галузі. Влада все робить, щоб люди, які йдуть у відпустки,
своєчасно отримували кошти», – підкреслив голова Київської
облдержадміністрації (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. – 20.07).
***
Президент України В. Янукович надіслав вітання хліборобам
Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей з намолотом
першого мільйона тонн зерна врожаю 2011 р.
У своєму вітанні хліборобам Донеччини глава держави підкреслив, що
цей результат досягнуто завдяки вмілій організації праці, запровадженню
сучасних
технологій
вирощування
зернових культур,
високому
професіоналізму та відданості хліборобській справі. Президент подякував
хліборобам цих областей «за наполегливу щоденну роботу, любов до рідної
землі та добрий урожай, зібраний працьовитими руками».
В. Янукович також привітав з намолотом другого мільйона тонн зерна
нового врожаю аграріїв Херсонщини (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 20.07).
***
Цього року Тернопільщина планує зібрати рекордний урожай з часу
заснування
області.
Про
це
заявив
голова
Тернопільської
облдержадміністрації В. Хоптян в ході зустрічі в Криму з Президентом
України В. Януковичем, під час якої він доповів главі держави про стан справ
в області. За словами В. Хоптяна, цьогорічний урожай в області має скласти
1,5 млн т зернових, що на 300 тис. т більше, ніж торік.
Крім цього, зазначив В. Хоптян, на виконання доручень Президента
Тернопільська область активно розвиває галузь тваринництва. Також у
планах реалізація програми з відродження переробної галузі. Йдеться,
зокрема, про переробку м’ясо-молочної продукції. Голова Тернопільської
ОДА також доповів Президентові про активізацію в області інвестиційної
діяльності. «У нас проведений великий інвестиційний форум за участю
23 країн світу, і сьогодні ми вже розпочали активну конкретну роботу з
багатьма учасниками цього заходу», – сказав В. Хоптян після зустрічі з
В. Януковичем. За словами голови ОДА, в області вже працюють
135 підприємств з іноземними інвестиціями.
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Також, за словами В. Хоптяна, під час зустрічі йшлося про
впровадження принципу «єдиного вікна». Завдяки йому підприємці можуть
отримати всі потрібні їм дозволи для ведення бізнесу протягом місяця
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2011. –19.07).
***
Питання дерегуляції підприємницької діяльності та створення
сприятливих умов для ведення бізнесу в Севастополі були серед головних
тем під час зустрічі Президента України В. Януковича з головою
Севастопольської міськдержадміністрації В. Яцубою.
«Одна з головних тем, яку ми обговорювали, – питання дерегуляції,
створення умов та можливостей для допомоги бізнесу, інвесторам, які
повинні найближчим часом прийти у Севастополь», – сказав В. Яцуба після
зустрічі з В. Януковичем. За словами голови Севастопольської МДА,
особливо це стосується підприємців будівельної галузі, які вже давно
працюють у місті, але досі не відчували підтримки чиновників.
В. Яцуба запевнив Президента, що севастопольські чиновники
докладуть усіх зусиль для того, щоб інвестори брали активну участь у
проектах розвитку міста (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. –19.07).
***
Президент України В. Янукович очікує від нового керівництва
Севастополя розробки ефективної програми розвитку міста. Про це глава
держави сказав під час зустрічі в Криму з головою Севастопольської міської
державної адміністрації В. Яцубою. «Я хочу почути вашу точку зору: що
чекають сьогодні люди від влади, що ми повинні зробити у першу чергу, які
невідкладні питання треба вирішити у Севастополі. І в цілому визначити
програму розвитку міста», – сказав В. Янукович, звертаючись до В. Яцуби.
Президент у розмові з головою міськдержадміністрації зазначив
важливість продовження давніх морських традицій, які має Севастополь як
місто моряків. Під час зустрічі Президент окремо звернув увагу на ситуацію
в медичній сфері Севастополя, зокрема питання щодо забезпечення якісними
медичними послугами відпочивальників, насамперед дітей.
У свою чергу голова Севастопольської міськдержадміністрації
поінформував Президента України про перспективи розвитку міста. За
словами В. Яцуби, план соціального розвитку Севастополя, зокрема,
передбачає розвиток транспортної мережі та судноремонтної галузі
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2011. –19.07).
***
Міністр внутрішніх справ України А. Могильов під час зустрічі з
Президентом України В. Януковичем у Криму доповів про хід
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розслідування низки резонансних справ.
Керівник МВС поінформував главу держави, що правоохоронці
інтенсивно працюють над розслідуванням справи про зникнення
харківського журналіста В. Климентьєва. Міністр також повідомив, що
міліція
вже
встановила
особу
вбивці
одеського
бізнесмена
О. Коробчинського і правоохоронні органи вживають заходів щодо
затримання злочинця.
За словами А. Могильова, правоохоронці нині активно розслідують
резонансні вбивства, які сталися в АР Крим. Також він доповів Президентові
про хід розслідування кримінальної справи стосовно групи молодих осіб, які
у Києві познущалися над чоловіком похилого віку.
Глава держави у розмові з міністром внутрішніх справ наголосив, що
триматиме на контролі хід розслідування усіх резонансних справ (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. –19.07).
***
Президент України В. Янукович вимагає від правоохоронців
забезпечити дотримання правопорядку під час збору врожаю. Про це
глава держави заявив під час зустрічі у Криму з міністром внутрішніх справ
А. Могильовим.
При цьому Президент України наголосив, що при порушенні
кримінальних справ у цій сфері слід ретельно вивчати кожен конкретний
випадок. «Щоб у нас не сталося так, як у старі часи, коли за колосок людей
саджали, а не бачили набагато більшого», – сказав В. Янукович. Глава
держави закликав правоохоронців шанобливо ставитися до людей, які
працюють на землі.
Президент підкреслив, у випадку існування невідповідностей проступку
і покарання МВС має ініціювати внесення змін до законодавства. У разі
потреби Президент готовий долучитися до цієї роботи. «Це наша земля,
врожай також наш, працюють люди також наші – треба подивитися, в чому
тут проблема», – зазначив В. Янукович.
У свою чергу А. Могильов доповів Президентові, що відповідні вказівки
щодо забезпечення правопорядку під час жнив направлені усім управлінням
МВС. Він повідомив, що лише в АР Крим виявлено понад 700 тис. га
незаконних посівів (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. –19.07).
***
Президент України В. Янукович закликає працівників Міністерства
внутрішніх справ у своїй роботі завжди дотримуватися принципу
рівновіддаленості від політичних сил та в жодному разі не дозволяти
втягувати себе в політику. На цьому наголосив В. Янукович під час
зустрічі з міністром внутрішніх справ А. Могильовим у Криму.
«Ваша справа – забезпечувати правопорядок, і в жодному разі не
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виступати на боці тієї чи іншої політичної сили», – зазначив В. Янукович.
Президент підкреслив, що очікує від керівництва МВС дуже
відповідального ставлення до даного питання. Тим більше, воно стає
нагальним у зв’язку з наближенням виборчої кампанії, коли правоохоронців
«будуть намагатися втягувати у політику». «Закон – перш за все. І це
назавжди має бути в країні», – наголосив В. Янукович.
У свою чергу А. Могильов доповів Президентові, що на нещодавній
колегії Міністерства внутрішніх справ він звернув увагу підлеглихна те, що
порушники мають відповідати перед законом, незалежно від своєї партійної
приналежності (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. –19.07).
***
Україна розпочала проект «Модернізація та реконструкція
магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород». На
промисловому майданчику цього газопроводу неподалік міста Богуслав
Київської області в присутності Прем’єр-міністра України М. Азарова та
міністра енергетики і вугільної промисловості Ю. Бойка зварено символічний
«золотий стик».
«Сьогодні у нас надзвичайно важлива подія – “Нафтогаз” розпочинає
масштабну реконструкцію української частини магістрального газопроводу
Уренгой – Помари – Ужгород», – зазначив М. Азаров.
Він підкреслив, що роботи з модернізації та реконструкції газогону
необхідно завершити у стислі терміни.
У межах реалізації проекту національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України» підписала Меморандум з Європейським банком реконструкції та
розвитку, а також лист про наміри з Європейським інвестиційним банком, де
зафіксовані наміри цих фінустанов про фінансування проекту.
Модернізація магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород
збільшить ефективність транзиту палива до Європи одним з найбільших
діючих маршрутів, зменшить негативний вплив на довкілля. Зокрема, буде
мінімізовано ризики постачання природного газу європейським споживачам
через територію України. Передбачено реконструкцію лінійної частини
(заміна ізоляції та переукладання труби) газопроводу з допоміжними
об’єктами, модернізацію та реконструкцію компресорних станцій, системи
лінійної телемеханіки та зв’язку.
Проект розрахований на дев’ять років, при цьому перша черга – на три
роки. Обсяг інвестицій на першу чергу реконструкції становить понад
538 млн дол., з яких 230 млн – власні кошти і 308 – кредитні.
Магістральний газопровід Уренгой – Помари – Ужгород проходить
територією 10-ти областей України (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2011. – 19.07).
***
На виконання доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова
Держмитслужба затвердила план заходів з урегулювання ситуації з
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виникненням черг транспортних засобів на українсько-російському
кордоні.
Ситуація на українсько-російському кордоні – робоча та прогнозована.
Станом на 9.00 черг не було.
Держмитслужбою ведеться постійний моніторинг відповідних пунктів
пропуску – у тому числі в режимі онлайн-спостереження – та хронометраж
проведення митних процедур. Українська та Російська митні служби
працюють у тісній взаємодії на всіх рівнях – від керівників відомств до
начальників регіональних митниць та окремих пунктів пропуску.
Проведено консультації в телефонному режимі між головою
Держмитслужби І. Калетником та керівником Федеральної митної служби
Російської Федерації А. Бельяніновим.
План заходів також передбачає постійне проведення зустрічей
керівництва Департаменту організації митного контролю та оформлення з
керівником представництва митної служби Російської Федерації в Україні.
Під час цих зустрічей розглядатимуться питання взаємодії митних органів
обох країн, у зоні діяльності яких розташовано пункти пропуску для
автомобільного сполучення.
Завершується підготовка проекту декларації між митними службами
України та Росії про запровадження системи раннього попередження про
виникнення надзвичайних ситуацій на спільному державному кордоні. Цей
документ до 22 липня буде направлено Федеральній митній службі РФ.
Також буде опрацьовано можливість підписання Декларації про
першочерговий пропуск через українсько-російський кордон товарів з
обмеженим строком зберігання (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011.
– 21.07).
***
Станом на 1 липня 2011 р. середній розмір пенсійної виплати в
Україні становив 1205,37 грн і збільшився на 9,2 % порівняно з
аналогічним періодом 2010 р. Про це на засіданні колегії Мінсоцполітики
повідомив віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики
С. Тігіпко. За його словами, забезпечено своєчасну виплату пенсій кожному
пенсіонеру згідно зі встановленими календарними графіками.
При цьому урядовець нагадав, що з 1 березня 2011 р. підвищено розміри
пенсій деяким категоріям громадян у зв’язку із зростанням середньомісячної
заробітної плати штатного працівника на коефіцієнт 1,04, що відповідає 20 %
темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника в
Україні за попередній рік.
За інформацією міністерства, поступово розвивається й система
недержавного пенсійного забезпечення, її учасниками стали 557,6 тис. осіб, а
загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фондами, становить
1221,4 млн грн.
Як відомо, з метою визначення заходів щодо подальшого реформування
пенсійної системи, уніфікації законодавства у сфері пенсійного забезпечення
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та збалансування солідарної системи пенсійного страхування нещодавно
Верховною Радою України прийнято Закон «Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи», яким передбачається
здійснення комплексу заходів щодо стабілізації солідарної системи
пенсійного страхування та визначається механізм запровадження
накопичувальної системи. Крім того, урядом прийнято постанову, якою
передбачено, що соціальні виплати дітям війни, військовослужбовцям
строкової служби та «чорнобильцям» здійснюються в розмірах, які не
зменшуються проти фактичних виплат, виходячи з наявного фінансового
ресурсу бюджету Пенсійного фонду України (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 19.07).
***
Реформи системи пенсійного забезпечення та соціальної підтримки
уже дають перші позитивні результати. Про це заявив віце-прем’єрміністр України, міністр соціальної політики С. Тігіпко, підсумовуючи
роботу міністерства за перше півріччя 2011 р. Він зазначив, що діяльність
міністерства в цей період здійснювалася в напрямі реформування пенсійного
забезпечення та системи соціальної підтримки, проведення заходів щодо
збільшення доходів населення та забезпечення продуктивної зайнятості.
Так, за словами урядовця, номінальні доходи населення за І квартал
2011 р. збільшилися на 16,5 % порівняно з відповідним періодом
попереднього року. Середньомісячна заробітна плата за січень – травень
2011 р. порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 19,3 % і
становила 2454 грн на місяць. Реальна заробітна плата при цьому зросла на
9,6 %.
Також у першому півріччі 2011 р. забезпечено підвищення
прожиткового мінімуму та державних соціальних гарантій, які визначаються
на його основі: мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком
(надбавок та підвищень до пенсії), соціальної допомоги та інших соціальних
виплат. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України підвищено
посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС.
С. Тігіпко наголосив, що це дасть змогу до кінця року підвищити
зазначений розмір порівняно з червнем на 12,6 % та зменшити грошовий
розрив між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом
працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 19.07).
***
Підтримка сімей з дітьми, малозабезпечених сімей та найменш
захищених верств населення була і залишається одним з головних завдань
уряду. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної
політики С. Тігіпко під час засідання колегії міністерства.
За словами віце-прем’єра, станом на 1 червня 2011 р. державну
соціальну допомогу отримувало в Україні 82,8 тис. малозабезпечених сімей.
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З початку року таку допомогу нараховано та виплачено на суму
430,8 млн грн. Допомогу сім’ям з дітьми отримували 2629,2 тис. осіб
(загальні нарахування та виплати з початку року – 8732,1 млн грн). Усього ж
бюджетні видатки у 2011 р. на надання державної допомоги становлять
26,4 млрд грн, що на 2,7 млрд грн більше, ніж торік.
Також, зауважив С. Тігіпко, з 9 квітня 2011 р. набрав чинності закон,
яким передбачено збільшення розміру допомоги при народженні дитини.
Зокрема, на першу дитину її розмір становить 24 960 грн, на другу –
49 920 грн, на третю та кожну наступну дитину – 99 840 грн. До кінця року
ця допомога збільшиться відповідно до 26 100 грн, 52 200 грн, 104 400 грн.
Збільшено й максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, який з 1 квітня становить 960 грн та до
кінця року збільшиться до 1004 грн.
Як відомо, у 2011 р. рівень забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» встановлено у
відсотковому відношення до прожиткового мінімуму. Водночас з 1 січня
запроваджено доплату на кожну дитину, яка виховується в малозабезпеченій
сім’ї: на дитину віком від трьох до 13 років – 60 грн, на дитину віком від 13
до 18 років – 100 грн) (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 19.07).
***
Діалог між державою і суспільством сьогодні як ніколи актуальний,
адже тільки пояснюючи свої дії, влада зможе ефективно реалізувати
задумані реформи, написав перший віце-прем’єр-міністр, міністр
економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєв у своєму блозі на сайті
журналу «Кореспондент».
«Однак лише одного розуміння важливості соціального діалогу
недостатньо. Це тільки перший крок. Другий – створити необхідні
інструменти та майданчики для комунікації», – підкреслив перший віцепрем’єр-міністр. А. Клюєв повідомив, що Мінекономрозвитку відкрило свою
сторінку в соціальній мережі Facebook.
«Цей інформаційний ресурс не лише знайомить із свіжими новинами
про діяльність та рішення міністерства, а й дає можливість обговорювати
ініціативи влади в галузі економіки, отримати роз’яснення від наших
експертів», – зазначив перший заступник глави уряду України (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 20.07).
***
Кабінет
Міністрів
України
схвалив
техніко-економічне
обґрунтування будівництва ділянки автомобільної дороги державного
значення Одеса – Рені (на Бухарест) за новим напрямком Одеса –
Овідіополь – Білгород-Дністровський – Монаші. Документ був
презентований на засіданні уряду віце-прем’єр-міністром України, міністром
інфраструктури Б. Колесніковим та схвалений 20 липня 2011 р.
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Відповідно до проекту, дорога будуватиметься за напрямком Одеса –
Овідіополь – Білгород-Дністровський – Монаші і передбачатиме мостовий
перехід через Дністровський лиман (Одеська область). Загальна довжина
дороги – 81 км, зокрема, протяжність мостового переходу – 5,7 км.
Вартість будівництва за проектом – 8,2 млрд грн, з яких вартість
будівництва мостового переходу – 4,9 млрд грн. Побудувати дорогу за
напрямком Одеса – Овідіополь – Білгород-Дністровський – Монаші,
відповідно до документу, планується за п’ять років (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 20.07).
***
Уряд затвердив Ю. Бойка, міністра енергетики та вугільної
промисловості України, головою української частини міжурядової
українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та
науково-технічного співробітництва. Відповідне розпорядження прийнято
на засіданні Кабінету Міністрів України 20 липня 2011 р.
Прийняте розпорядження створить правові підстави для проведення
засідань міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельноекономічного та науково-технічного співробітництва двох держав (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 21.07).
***
Державний концерн «Спортивні арени України», що об’єднує
НСК «Олімпійський», ДП «Палац спорту» та ДП «Дирекція з
будівництва об’єктів до Євро-2012 у місті Львові», здатний забезпечити
високоефективне управління об’єктами, що входять до його складу. Про
це повідомив віце-прем’єр-міністр України, міністр інфраструктури
Б. Колесніков. За прогнозами віце-прем’єр-міністра, після чемпіонату Європи
з футболу 2012 р. ДК «Спортивні арени» вийде на самоокупність завдяки
проведенню спортивних змагань та різноманітних концертних виступів.
«Думаю, 1,5–2 роки знадобиться на самоокупність концерну, куди
входить “Олімпійський” та Льодовий палац у Києві, стадіон у Львові. Це
максимальний термін», – сказав Б. Колесніков.
За словами віце-прем’єр-міністра України, створення спортивного
концерну – найефективніший спосіб управління об’єктами. Зокрема, буде
оптимізовано керівний склад державного концерну – директор та один
адміністратор. «Уся діяльність, спортивна та концертна, буде регулюватись
єдиним центром», – зазначив Б. Колесніков. Такий принцип буде
спрямований на максимально ефективне використання спортивного
комплексу «Олімпійський», Палацу спорту та стадіону у Львові (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 20.07).
***
Американські урядові структури і провідні компанії, які працюють у
сфері запобігання і управління надзвичайними ситуаціями, будуть
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залучатися до створення в Україні системи екстрених телефонних
викликів за єдиним номером «112». Таку думку висловив міністр
надзвичайних ситуацій В. Балога за підсумками тижневого офіційного візиту
міжвідомчої делегації до США. Його здійснено на запрошення директора
Агентства Сполучених Штатів з торгівлі та розвитку Л. Зак.
Міністр повідомив, що програма перебування українських посадовців
була інтенсивною і охоплювала всі аспекти створення системи «112» – від
техніко-економічного обґрунтування до організації всього комплексу
реагування на надзвичайні ситуації.
За словами урядовця, одержані результати візиту міжурядової делегації
до США є вельми змістовними, що дає змогу впритул підійти до початку
робіт зі створення системи «112». Агентство США з розвитку і торгівлі вже
визначило компанію, яка за кошти американського бюджету розробить
техніко-економічне обґрунтування цього масштабного проекту. «Підсумки
проведених у США переговорів доводять, що американці дуже активно
змагатимуться за право брати участь у розгортанні мережі «112» в Україні як
в організаційному, так і в технологічному аспектах», – зазначив В. Балога
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 20.07).
***
«Електронний вступ-2011», впроваджений цього року як
експеримент, активно працює. Це демонструють останні статистичні дані.
Станом на 20 липня 2011 р., кількість поданих заяв за допомогою
«Електронного вступу-2011» становить 59 211 осіб. Загальна кількість
зареєстрованих користувачів – 26 350 осіб.
Найбільш активними є вступники з Сумської області (5903 подані заяви
через «Електронний вступ-2011»), Києва (3883), Хмельницької області
(3574), Дніпропетровської (3416) та Львівської областей (3129 поданих заяв).
Проведення цьогорічної вступної кампанії забезпечує п’ять потужних
інформаційних систем. Зауважимо, реєстрація в системі «Електронний вступ2011» не передбачає надання вступником будь-якої персональної інформації.
Вступник лише вводить номер та серію свого атестату про середню освіту,
номер сертифікату та пін-код ЗНО. У разі, якщо всі три параметри будуть
введені коректно і співпадуть, вступник активує власний кабінет, який уже
містить необхідні для вступу до вищого навчального закладу дані.
Приймальні комісії ВНЗ, які працюють з «Електронним вступом-2011»,
мають повноцінний доступ до роботи із системою. Варто зазначити, що
система, у свою чергу, не вимагає особливих технічних можливостей від
вищих навчальних закладів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
20.07).
***
Кабінет Міністрів України схвалив звіт за результатами реалізації
спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку Другого
проекту «Ремонт автомобільної дороги Київ – Чоп». Відповідне
розпорядження уряду за поданням віце-прем’єр-міністра України, міністра
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інфраструктури Б. Колеснікова затверджено 20 липня 2011 р.
Завдяки кредиту ЄБРР, наданому у 2006–2008 рр., відремонтовано
дорогу від Бродів до Львова завдовжки 180,5 км. Відтак здійснено ремонт
автомобільної дороги Київ – Чоп на ділянках, що співпадають з
міжнародними транспортними коридорами № 5 (Трієст – Будапешт
(Братислава) – Львів) на ділянці м. Львів – м. Стрий та № 3 (Берлін – Вроцлав
– Краків – Львів – Київ) на ділянці м. Броди – м. Львів.
«Дорога Київ – Чоп через Житомир буде в дуже хорошому стані вже до
футбольного чемпіонату Євро-2012», – зазначив Б. Колесніков. За його
словами, вже за 10 років Україна отримає близько шести сучасних
автомобільних доріг, тоді як, за оцінкою УЄФА, на їх будівництво необхідно
30 років.
Нагадаємо, 28 лютого 2005 р. між Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку було підписано кредитну угоду (ратифіковано
Верховною Радою України 18 травня 2005 р.). За результатами аудиту ЄБРР
щодо виконаних ремонтних робіт складено остаточний звіт, схвалення якого
і є завершальним етапом виконання Другого проекту «Ремонт автомобільної
дороги Київ – Чоп» (відповідно до постанови КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.).
Загальна вартість реалізованого проекту становила 138 млн євро: 100 млн
євро – кредит, 38 млн євро – з Державного бюджету (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 20.07).
***
Міністерство охорони здоров’я відпрацьовує новий підхід до
проведення тендерних закупівель. «Тендерні закупівлі мають проходити
прозоро і зрозуміло для кожного, – підкреслив міністр охорони здоров’я
О. Аніщенко. – Існує декілька шляхів, якими цього можна досягти. Ми
переглядаємо номенклатури лікарських препаратів, які закуповуються за
державні кошти – визначаємо, які препарати є найбільш необхідними нашим
пацієнтам. До цього процесу залучаються безпосередньо практикуючі
лікарі». Міністр наголосив, що з наступного року планується максимально
збільшити забезпечення найнеобхіднішими ліками першого ряду всіх
пацієнтів, а не вибірково. Цьому сприятимуть жорсткий підхід до цінової
політики: ліки мають бути якісними, але доступними, щоб ми могли
забезпечити якомога більшу кількість хворих.
О. Аніщенко зазначив, що сьогодні міністерство працює над введенням
електронних торгів, які сприятимуть значній економії коштів, збільшенню
кількості учасників торгів і зниження ризику корупції. Зокрема, така форма
проведення тендерів дасть змогу виключити людський фактор під час
закупівлі. Міністр дав доручення своїм підлеглим провести зустріч з
представниками громадських організацій, які опікуються проблемами людей,
що живуть з ВІЛ/СНІД, хворих на фенілкетонурію, туберкульоз для
інформування про наявність препаратів та хід державних закупівель, а також
визначення проблем та шляхів їх рішення (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 20.07).
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***
Україна та Росія визначили основні заходи, спрямовані на
підвищення безпеки судноплавства в Азовському морі та Керченській
протоці. Так, представники України та Російської Федерації узгодили
проект угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації
про заходи із забезпечення безпеки судноплавства в вищезазначеному
регіоні. Документом передбачено взаємовизнання державами національних
свідоцтв, які підтверджують відповідність суден національним вимогам
безпеки судноплавства та захисту морського середовища від забруднення для
районів плавання в Азовському морі та Керченській протоці.
Крім того, проектом передбачено здійснення сторонами спільного
моніторингу судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці
шляхом безоплатного обміну між сторонами даними з використанням даних
автоматичних ідентифікаційних систем (АІС). Для організації такого обміну
Україна та Росія створять спільну Робочу групу експертів, основним
завданням якої буде підготовка організаційно-технічних і експлуатаційних
пропозицій щодо обміну даними АІС та передачі їх відповідним органам
договірних сторін (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 19.07).
***
Министр иностранных дел Украины К. Грищенко встретился с
Верховным Главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО
в Европе, Главнокомандующим Вооруженных сил США в Европе
Д. Ставридисом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
В частности, во время встречи обсуждался весь комплекс вопросов
развития конструктивного партнерства между Украиной и Организацией
Североатлантического договора. Согласно сообщению, отдельное внимание
было уделено вопросам взаимодействия в поиске ответов на новые вызовы, а
также в рамках участия нашего государства в миротворческих операциях под
эгидой НАТО.
«В ходе беседы с обеих сторон было отмечено эффективное
взаимодействие и надлежащая динамика диалога по всему спектру вопросов
двустороннего сотрудничества», – сообщили в МИД (GolosUA.com
(www.golosua.com). – 2011. – 20.07).
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ПОЛІТИКА
Следующая сессия Верховной Рады Украины будет достаточно
тяжелой. Такое мнение выразил председатель правления Центра
прикладных политических исследований «Пента» В. Фесенко.
«Как по мне, то Украину ждет “горячая” парламентская осень, и одним
из ключевых вопросов при этом будет принятие закона о выборах народных
депутатов», – отметил он.
Кроме того, политолог не исключил, что может быть поставлен вопрос
об отставке правительства, если в Украине ухудшится социальная ситуация
(GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. – 20.07).
***
Открытое письмо Президенту В. Януковичу от Freedom House и
Атлантического совета является образцом двойных стандартов. Об
этом заявил заместитель главы парламентской фракции Партии регионов
В. Колесниченко.
Он выразил удивление, что такие общественные деятели, как президент
Freedom House Д. Кремер, исполнительный вице-президент Атлантического
совета Д.Уилсон и приглашенный сотрудник Атлантического совета
Р. Нурик берут на себя смелость выносить приговор украинскому народу,
государству и законно созданным органам власти.
Комментируя содержание письма, В. Колесниченко выразил
недоумение, что его авторы берутся рассуждать на тему евроинтеграционных
перспектив Украины, хотя организации, котрые они представляют, не имеют
никакого отношения к евроинтеграционным процессам. По его словам, более
чем странно выглядит также тот фрагмент письма, где содержится призыв в
адрес Президента Украины лично вмешаться в судебные процессы против
экс-премьера Ю. Тимошенко и экс-главы МВД Ю. Луценко.
По его словам, если проанализировать это письмо, нетрудно заметить,
что его авторы выступают одновременно за борьбу с коррупцией и против
преследования коррупционеров в Украине. «Не является ли это типичным
образцом лицемерия?», – отметил представитель ПР. Он напомнил, что во
многих странах мира рассматривались дела против высокопоставленных
чиновников и государственных деятелей (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
Защита экс-премьера Ю. Тимошенко ознакомилась примерно с 200 из
4 тыс. страниц материалов уголовного дела. Об этом заявил защитник
Н. Серый во время публичного ознакомления с материалами «газового дела».
«Вчера около 135 страниц мы изучили и сегодня уже около 40 страниц,
то есть подходим к отметке в 200 страниц», – отметил он.
В свою очередь экс-защитник С. Власенко прочитал вслух одно из
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ходатайств, которое было заявлено на предыдущих судебных заседаниях. По
результатам этого эксперимента оказалось, что адвокат может прочитать
одну страницу за 3 мин. 21 сек. «Таким образом, для того чтобы прочитать
хотя бы 4 тыс. страниц, необходимо 12 тыс. минут, то есть 200 часов. Если
учитывать 8-часовой рабочий день, то на ознакомление с материалами дела
необходимо минимум 25 рабочих дней», – подчеркнул С. Власенко.
Защитник добавил, что этот эксперимент касался только скорости
чтения, однако адвокатам нужно не только прочитать материалы, но и
проанализировать
их,
сверить
протоколы
допросов
свидетелей,
проконсультироваться со специалистами по поводу экспертиз, приобщенных
к уголовному делу, а также подготовить мотивированные ходатайства.
Напомним, что в суде по делу Ю. Тимошенко объявлен перерыв до
22 июля. Таким образом судья частично удовлетворил ходатайство защиты
экс-премьера о предоставлении дополнительного времени на ознакомление с
материалами процесса ее новых защитников (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
Защита экс-премьера Ю. Тимошенко намерена требовать
повторного оглашения обвинительного заключения в отношении их
подзащитной. Об этом заявил защитник Н. Серый во время публичного
ознакомления с материалами «газового дела».
«Мы будем требовать, чтобы повторно было озвучено обвинительное
заключение в зале суда с учетом того, что Ю. Тимошенко была удалена с
нарушением норм уголовно-процессуального закона из зала суда. Если суд
не согласится с этой позицией, мы будем настаивать, чтобы была
воспроизведено в телевизионном режиме событие зачитывания этого
заключения», – отметил он.
Н. Серый напомнил, что во время оглашения обвинительного
заключения в зале суда не присутствовали ни обвиняемая Ю. Тимошенко, ни
ее защитники, поэтому необходимо сверить выступления прокурора с
текстом обвинительного заключения, который был передан экс-премьеру на
ознакомление.
По словам защитника, соответствующее ходатайство защита
Ю. Тимошенко подаст в суд при первой же процессуальной возможности.
«Такая процессуальная возможность может возникнуть как 22 июля, так и на
следующем заседании», – уточнил Н. Серый (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
Председателю Государственной комиссии по регулированию рынков
финансовых услуг Украины В. Волге избрана мера пресечения –
содержание под стражей сроком на два месяца. Об этом говорится в
сообщении Генеральной прокуратуры Украины. Такое решения принял
Печерский районный суд Киева по представлению следователя по особо
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важным делам Генпрокуратуры.
В то же время начальник отдела связей с государственными органами,
общественностью и протокола Госфинуслуг В. Шевченко допустил
возможность освобождения главы ведомства в пятницу, 22 июля.
Напомним, что ранее следователем Генеральной прокуратуры Украины
совместно с работниками Службы безопасности Украины за совершение
преступления, связанного с коррупцией, был задержан и доставлен в
изолятор временного содержания председатель Государственной комиссии
по регулированию рынков финансовых услуг Украины В. Волга.
Позже в СМИ появилась информация, что В. Волгу подозревают в
получении взятки в размере 500 тыс. долл. (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
Краснодарский суд принял решение об экстрадиции в Украину эксдепутата Луганского горсовета Р. Ландика. Об этом сообщила газета
«Сегодня» со ссылкой на информированный источник в Министерстве
внутренних дел.
«Суд принял решение выдать Р. Ландика Украине. Хотя его адвокаты
пытались оспорить законность самого задержания депутата на территории
России», – сказал собеседник издания. По его данным, адвокаты внесли
ходатайство об изменении меры пресечения Р. Ландику. «Но суд не учел их
аргументы, и пока Роман Ландик остается под стражей», – уточнил источник
в МВД.
Ранее сообщалось, что Р. Ландик был исключен из Партии регионов и
лишен депутатского мандата. Генеральная прокуратура Украины направила в
РФ материалы для экстрадиции Р. Ландика в Украину. Напомним, что
Р. Ландик был объявлен в международный розыск и задержан на территории
РФ. В настоящее время он содержится в краснодарском СИЗО. Прокуратура
Луганской области 7 июля возбудила в отношении Р. Ландика уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296
(хулиганство) Уголовного кодекса Украины (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
Печерский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании
по делу бывшего первого заместителя юстиции Е. Корнийчука до 12:00
9 августа. Об этом заявила пресс-секретарь суда.
По ее словам, Печерский райсуд закончил допрос свидетелей, которые
были заявлены прокуратурой в обвинительном заключении. Ожидается, что
на следующем судебном заседании будут допрошены дополнительные
свидетели, на допросе которых настаивают представители государственного
обвинения.
Ранее Печерский райсуд отказался закрыть уголовное дело в отношении
Е. Корнийчука. Также экс-замминистра отозвал свой иск к Украине из
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Европейского суда по правам человека в Страсбурге.
Напомним, что 15 февраля Генеральная прокуратура изменила меру
пресечения
бывшему
первому
заместителю
министра
юстиции
Е. Корнийчуку с ареста на подписку о невыезде. Генпрокуратура обвиняет
Е. Корнийчука в том, что он, находясь на посту первого замминистра
юстиции, подписал письмо, которым позволил проведение конкурса на
юридическое обслуживание НАК «Нефтегаз Украины» у одного исполнителя
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
20.07).
***
Печерский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного
дела против бывшего министра внутренних дел Ю. Луценко 27 июля.
Соответствующее решение огласил судья С. Вовк. Начало заседания
запланировано на 10:00.
Также судья С. Вовк рекомендовал защитникам Ю. Луценко оформить
доступ к государственной тайне для участия в той части заседаний, где будут
озвучиваться материалы, имеющие гриф «секретно». Как сообщалось,
Ю. Луценко намерен требовать восстановления фото- и видеофиксации
судебного процесса на стадии его допроса, однако он не слишком надеется на
удовлетворение подобного ходатайства.
Напомним, что 14 июля суд удалил экс-министра внутренних дел из зала
суда за нарушение порядка. Кроме того, средствам массовой информации
было отказано в трансляции процесса. Ю. Луценко находится под стражей по
решению Печерского районного суда с 27 декабря 2010 г. Экс-министр
обвиняется в присвоении государственного имущества в особо крупных
размерах и в превышении служебных полномочий (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
Защита бывшего министра внутренних дел Ю. Луценко
рассчитывает получить решение Европейского суда по правам человека в
течение двух месяцев. Об этом заявил адвокат И. Фомин.
По его словам, Европейский суд окончил все процессуальные действия
по жалобе Ю. Луценко и вышел на стадию принятия решения. И. Фомин
отметил, что решение Европейского суда будет носить для Украины
обязательный характер. «Мы обратились с жалобой на незаконные
задержание и арест, а также нарушение права на защиту. В свое время
Верховный суд разъяснил, что нарушение права на защиту является
бесспорным основанием для направления дела на дополнительное
расследование», – сказал он.
Адвокат добавил, что защита экс-главы МВД готовит еще одно
обращение в ЕСПЧ, которое касается нарушения права Ю. Луценко на
справедливый суд. «И если будет принято решение Европейского суда по
этому обращению и наши требования будут удовлетворены, то в
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соответствии с законом ни один обвинительный приговор не сможет остаться
в законной силе», – уточнил он (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
Готовность Украины к Евро-2012 на сегодняшний день составляет
80 %. Об этом заявил исполнительный директор UEFA Events SA Д. Тейлор
после завершения пресс-конференции.
На вопрос о том, что именно по его мнению является главной проблемой
Украины в плане подготовки к Евро-2012, Д. Тейлор ответил: «Я главным
образом представляю футбольную сторону, поэтому для меня важно, чтобы
стадионы в Киеве и Львове были завершены. Следующим моментом я бы
назвал аэропорты всех принимающих городов, и третьим пунктом идет
общая инфраструктура».
Как сообщалось, в Украине реализуются 57 проектов по подготовке к
проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 г. Это проекты,
связанные с безопасностью и правопорядком, работой общественного
транспорта, волонтеров, вопросы тренировочных баз, стадионов, размещения
гостей и участников чемпионата (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 21.07).
***
Парламентские выборы 2012 г. состоятся только при условии, если
действующая власть четко просчитает, что сможет набрать как
минимум 50 % голосов. Такое мнение высказал лидер Коммунистической
партии рабочих и селян Л. Грач.
Говоря о представителях нынешней власти, Л. Грач отметил, что
«сегодня в политическом смысле они еще не протрезвели». «Они не могут
понять, что, по сути, на Западе Украины им голоса не отдадут. Они не могут
понять, что судом над Тимошенко они ее просто воскресили. Они не могут
понять, что Юго-Восток уже не тот, что был два или три года назад, сегодня
там крайне недовольны действиями Президента, правительства и,
соответственно, Партии регионов», – подчеркнул Л. Грач.
По его словам, «все это в сумме не дает им надежды». «И если они
поймут, что триумфа не будет, у них есть запасной, волевой вариант –
отложить выборы до 2015 г., объяснив это экономией средств», – подчеркнул
он. Л. Грач считает, что Конституционный Суд Украины «всегда примет
решение, которое нужно Президенту». Также он отметил, что для Партии
регионов «очень опасно проиграть выборы в Верховную Раду, поскольку это
означает проиграть президентские выборы в 2015 г.» (TopMedia
(http://topmedia.com.ua). – 2011. – 19.07).
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ЕКОНОМІКА
Цена российского газа для Украины в ІІІ квартале 2011 г. составит
354 долл./тыс. куб. м. Об этом журналистам сообщил заместитель министра
энергетики и угольной промышленности В. Макуха.
«Это расчетная цена. Она, конечно, зависит от качества топлива, и от его
калорийности, но сейчас она такая», – отметил В. Макуха. По его словам,
некоторые колебания будут наблюдаться в стоимости транзита российского
газа по территории Украины в Европу.
«На транзит цена идет по формуле, я думаю, что там не такой
значительный прыжок, как при цене на газ», – сообщил замминистра. Он
напомнил, что Украина давно представила аргументы для российской
стороны в вопросе снижения цены на импортируемы газ. «Я думаю, что обе
стороны уже имеют полный набор аргументов, и вопрос только в том,
удастся ли нам в этой экономической ситуации их удачно использовать», –
сказал
замминистра
(МинПром
–
информация
бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины»
намерена привлечь кредит у ПАО «Государственный экспортноимпортный банк» (Укрэксимбанк) для расчетов с российским
«Газпромом» за поставленный в июле природный газ. Об этом говорится в
обосновании процедуры торгов с одним участником, обнародованной на
портале государственных закупок.
Размер займа не уточняется ни в тендерной документации, ни в самом
объявлении о торгах. При этом указывается, что кредит планируется
привлечь на период 2011–2012 гг. Стоимость услуг банка в рамках
планируемого к подписанию договора составит 120,675 млн грн. В
обосновании необходимости проведения торгов по процедуре с одним
участником НАК отмечается, что она применяется в связи с дефицитом
оборотных средств компании, ограниченным кругом банков, которые
предложили финансирование, ограниченностью времени и необходимостью
накопления достаточного объема оборотных средств для выполнения
обязательств перед «Газпромом» по оплате газа импортированного в июле.
Накануне НАК «Нефтегаз Украины» рассчиталась с российским
ОАО «Газпром» за импортированный в июне природный газ. В частности,
компания перечислила «Газпрому» около 860 млн долл., цена природного
газа во ІІ квартале 2011 г. составляла около 297 долл./тыс. куб. м. Таким
образом, «Нефтегаз» импортировал в июне около 2,9 млрд куб. м газа
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
20.07).
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***
Доходы населения Украины за І квартал 2011 г. увеличились по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5 % и составили
266,8 млрд грн. Об этом говорится в данных Государственной службы
статистики.
Самые большие доходы населения зафиксированы в г. Киев –
38,4 млрд грн, Донецкой – 30,3 млрд грн, Днепропетровской – 21,9 млрд грн,
и Харьковской областях – 16,3 млрд грн. Наименьшие доходы
зафиксированы в г. Севастополь – 2,1 млрд грн, Черновицкой – 3,5 млрд грн,
Тернопольской – 4,2 млрд грн и Волынской областях – 4,5 млрд грн. Доход
от заработной платы составляет 114,7 млрд грн, от прибыли и смешанного
дохода – 31,8 млрд грн, от социальной помощи и других полученных
текущих трансфертов – 107,3 млрд грн, а от самой социальной помощи –
62,2 млрд грн.
По данным Госстата, за три месяца на приобретение товаров и услуг
было израсходовано 220,4 млрд грн, текущие налоги на доходы, имущество и
другие оплаченные текущие трансферты составили 19,3 млрд грн,
накопление нефинансовых активов – 567 млн грн (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
Курс национальной валюты через 12 месяцев будет составлять
около 8,3 грн/долл. Такие данные содержатся в аналитическом отчете
Национального банка.
Исполнительный директор консалтинговой компании «Кейс-Украина»
Д. Боярчук считает, что данные НБУ – это не просто реальная цифра, а курс,
в котором учтены непредсказуемые экономические сценарии. То есть, если
население вдруг купит более 2 млрд долл. за месяц. По мнению же
специалиста, курс нацвалюты будет на уровне 8,1 грн/долл.
В свою очередь старший экономист Международного центра
экономических исследований И. Газизуллин считает, что уже до конца года
курс нацвалюты будет составлять 8,5 грн/долл. «Дело в том, что падение
гривны так или иначе все равно будет продолжаться, а в начале 2012 г., по
нашим прогнозам, инфляция увеличится на 4 %. Ей будет предшествовать
ослабление гривны в декабре. Сейчас украинцы склонны к покупке доллара,
уверенность в гривне понемногу слабеет. К сожалению, ситуацию с курсом
валют на 2012 г. пока трудно прогнозировать», – отметил он (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 20.07).
***
«Укрзалізниця» законтрактувала найбільший за свою історію обсяг
електровозів. Як повідомляється пресс-службою відомства, Держадміністрація підписала меморандум з «Луганськтепловозом» і грузинським
«Электровозостроителем», зарезервувавши будівництво до 2016 р. 292 і 141
одиниць техніки відповідно.
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Контракти оцінюються в загальну суму не менш як 2,1 млрд дол. Поки
це лише резервування потужностей заводів, але сторони планують підписати
контракти до вересня.
«Зараз на локомотиви великий попит з боку “Російських залізниць”,
тому ми постаралися зарезервувати потужності», – зазначили в прес-службі
«Укрзалізниці» (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2011. – 21.07).
***
Предприятия металлургии вчетверо увеличили платежи в
госбюджет Украины. Наибольший прирост поступлений в госбюджет
наблюдается в металлургической отрасли и машиностроении, заявил глава
Государственной налоговой службы В. Захарченко.
Как сообщили в ведомстве, по данным чиновника, в первом полугодии
2011 г.металлурги увеличили платежи в бюджет в 4,1 раза, а предприятия
машиностроения – в 2,2 раза. При этом среди отраслей добывающей
промышленности лидирует промышленность по добыче металлической руды
– прирост поступлений составляет 3,3 раза, в то время как нефтяники
«возросли» в 1,9 раза.
В. Захарченко также сообщил, что динамика налоговых платежей
значительно превышает темпы роста производства – по информации
Госкомстата, в первом полугодии 2011 г. этот показатель составил 8,7 %.
Кроме того, сообщил он, всего за первые шесть месяцев текущего года в
Государственный бюджет поступило 93,7 млрд грн – на 60,2 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Как сообщалось, в январе – мае этого года, по предварительным данным,
Государственная налоговая служба Украины перечислила в сводный бюджет
на 35 млрд грн налогов больше, сравнительно с аналогичным периодом
2010 г., – 108,763 млрд грн (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2011. – 20.07).
***
Правительству Украины следует четко определить выгоды от
сотрудничества с Евросоюзом в случае присоединения страны к зоне
свободной торговли. Об этом заявил заслуженный экономист Украины
В. Суслов в эфире программы «РазворотUA» на радио «Эра ФМ».
«Правительству в виду такого сложного выбора надо было бы дать
полное описание тех выгод, которые страна может иметь от участия в зоне
свободной торговли с Евросоюзом. Надо знать, с какими товарами Украина
хочет войти на рынки Евросоюза. Смогут ли, условно говоря, там самолеты
Антонова вытеснить “Эйрбасы” с европейского рынка? Или наши
телевизоры вытеснят иностранные?» – отметил В. Суслов.
Он также пояснил, что украинское правительство на пути в ЗСТ должно
четко осознавать все перспективы Украины от такого сотрудничества. «Какая
наша сельскохозяйственная продукция имеет перспективы, потому что это
один из основных пунктов по которым в ходе переговоров Евросоюз не идет
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на уступки. Он вводит жесткие квоты на ввоз сельхозпродукции в страны
ЕС», – отметил эксперт.
В тоже время заведующая отделом внешнеэкономической политики
Института стратегических исследований И. Клименко отметила, что при
выборе между зоной свободной торговли и Таможенным союзом Украина
должна помнить о том, что в случае отказа от ТС, она потеряет скидку на
энергоносители. «Эксперты Института экономики и прогнозирования
академии наук Украины рассчитали, что в случае присоединения к зоне
свободной торговли Украина потеряет около 10 % от общего экспорта в
страны Таможенного союза, что будет равняться приблизительно 1 % ВВП.
Но мне кажется, что катастрофы из-за этого не будет. Так же, как ее не было,
когда Россия ограничила импорт труб из Украины», – добавила И. Клименко
(GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. – 20.07).
***
С момента начала финансового кризиса в Украине активно
развивается ломбардный бизнес. Об этом рассказала замглавы
Государственной комиссии по регулировании рынков финансовых услуг
Украины В. Шевченко.
«За последнее время в Украине существенно разросся ломбардный
бизнес. Гражданам, несмотря на достаточно высокие процентные ставки,
составляющие чуть ли не 360 % в год, удобно брать моментальные кредиты
по 400–600 грн», – рассказала В. Левченко (GolosUA.com (www.golosua.com).
– 2011. – 20.07).
***
Цены на сливочное масло и твердый сыр за месяц в Украине
существенно возросли. Основная причина – подорожание молочного сырья
вследствие сокращения его предложения.
По данным директора консалтингового агентства ИнфАгро
В. Винтоняка, за месяц оптовые цены на сладкосливочное масло
крестьянское (72,5 % жирности) возросли примерно на 10 %, с 40 грн/кг до
44–45 грн/кг. Ситуация по твердым сырам аналогичная: если в начале июня
сыры продавали по 44–46 грн/кг, то сегодня – на уровне 47–50 грн/кг
(GolosUA.com (www.golosua.com). – 2011. – 20.07).
***
Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» поновило
будівництво магістрального газопроводу Ялта – Форос – Севастополь.
Про це йдеться в повідомленні прес-службі компанії.
Згідно з повідомленням, компанія «Кримгазбуд», яка є підрядником
будівництва, нині виконує роботи на чотирнадцятикілометровій ділянці між
селом Веселе і селищем Корєїз, до якого вже підведений газопровід
середнього тиску з боку Ялти.
Загалом проект газопроводу включає кілька черг загальною довжиною
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59,2 км. Перша – газопровід завдовжки 26,1 км, протягнутий на Південне
узбережжя до селища Веселе через плато Ай-Петрі, друга – 18,9 км від
Веселого до Фороса, третя – 14,2 км від Веселого до Корєїза (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua). – 2011. – 21.07).

37

