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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Починаються україно-американські військові навчання
«Репід Трайдент-2011»
На Яворівському полігоні (Львівська обл.) починаються військові
навчання Rapid Trident-2011, повідомляє прес-служба Міністерства оборони
України.
Співкерівником навчань з української сторони є перший заступник
командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил
України генерал-майор В. Назаркин. З американської – координатор проектів
міжнародної співпраці Командування ВС США в Європі К. Вовк.
Україно-американські тактичні навчання із залученням військ «Репід
Трайдент-2011» проходитимуть у рамках програми Міжнародної військової
співпраці «Партнерство заради миру», в якій Українська держава бере участь
з лютого 1994 р.
Для участі в «Репід Трайдент-2011» у Міжнародний центр
миротворчості й безпеки прибули військовослужбовці 13 країн Європи і
Північної Америки, що входять до Північноатлантичного альянсу або є
країнами-партнерами програми «Партнерство заради миру».
Всього в цьогорічних навчаннях візьмуть участь понад 1300 військових з
України, США, Великобританії, Канади, Республіки Білорусь, Естонії, Грузії,
Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Сербії і Словенії. Також у проведенні
навчань візьмуть участь п’ять військових фахівців Командування НАТО.
Під час польової фази навчань, окрім симуляції миротворчої операції,
відбуватиметься спільне повітряне десантування з чотирьох транспортних
літаків: трьох класу С-130 «Геркулес» ВС США і одного Іл-76 Повітряних
сил ВС України. Останній раз в історії вітчизняних Збройних сил подібний
захід проходив у рамках навчань «Щит миру» у 2000 р. Цього року над
Яворівським
полігоном
одночасно
десантуватимуться
близько
400 парашутистів з трьох армій світу – України, США і Канади.
Планується проведення інструкторами країн-учасниць занять з
миротворчої тематики з метою обміну передовим досвідом.
Учасники навчань працюватимуть на устаткуванні MILES, яке надає
можливість проводити двосторонню симуляцію вогневого контакту і
наближає навчальний процес до бойових умов.
Всі заходи, що проводяться, оцінюватимуться за готовністю до
виконання функціональних обов’язків, бойових, спеціальних та інших
завдань у складі багатонаціональних сил під керівництвом НАТО, ЄС, ООН.
Завершаться навчання 6 серпня 2011 р. (Флот2017 (http://flot2017.com).
– 2011. – 25.07).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб.

Перспективи об’єднання опозиції
Акції протесту, які проходили навесні, продемонстрували відсутність
єдності опозиції в Україні. Вони були розрізненими і малочисельними.
Водночас, зважаючи на серйозні виклики, – передусім майбутні вибори до
Київради та парламентські перегони – опозиційним силам потрібно вже
сьогодні починати працювати над реальним об’єднанням усіх демократичних
сил, аби спільним фронтом долати опонентів у електоральних баталіях.
На думку експертів, зволікання з об’єднанням демократичних
українських сил сьогодні рівносильно їх політичній смерті: рейтинги
розпорошеної опозиції не ростуть (навіть на тлі значного падіння рейтингу
влади), а з іншого боку, поки опозиціонери будуть роз’єєднаними, їх можуть
з легкістю перемагати.
Експерти скептично оцінюють перспективи об’єднавчого процесу
опозиції, проте розглядають можливість співпраці в контексті виборів. Такої
думки дотримується переважна більшість експертів, що демонструє
опитування, проведене Агентством стратегічних досліджень з приводу
перспектив об’єднання української опозиції. Зокрема, політолог, керівник
Центру політичного аналізу «Пента» В. Фесенко, скептично оцінив
перспективи об’єднавчого процесу. Однак, на його думку, опозиційні сили
можуть домовитись про координацію зусиль для захисту чесних виборів,
зокрема в процесі формування виборчих комісій і контролю за виборчим
процесом. «Інші форми об’єднання – з галузі наукової фантастики. Ніякого
об’єднання опозиції на цих виборах не буде, бо це суперечить об’єктивній
політичній логіці. Ніколи не було об’єднання опозиції на парламентських
виборах», – зауважив політолог.
На його думку, опозиції варто зосередитися не на об’єднаннях, а на
залученні громадських активістів. «Об’єднання – це добре. І якщо Гриценко і
Катеринчук спробують об’єднати свої політичні сили і вийде, то матимуть і
своє місце. Але зараз треба думати про інше», – наголосив політолог.
За словами експерта, опозиції необхідно думати про те, яким чином
залучати до себе громадських активістів. «Треба міркувати над залученням
громадських лідерів. Треба активно проводити різні громадські кампанії.
Підстав для цього нині дуже багато. І це може сприяти росту популярності
цих політиків і їхніх політичних сил», – додав він.
Експерт-політолог О. Палій також вважає об’єднання політичних сил
неможливим. «Нинішня опозиція потребує не лише об’єднання, а й якісного
оновлення. Дуже важко прогнозувати, що в людей, які зараз називають себе
опозицією, щось вийде», – зазначив О. Палій.
З цим твердженням погоджується і директор Школи політичної
аналітики Києво-Могилянської академії, політолог Р. Павленко і зазначає, що
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об’єднання має сенс, якщо воно відбуватиметься не на рівні декларацій чи
амбіцій, а на рівні конкретних дій і конкретної теми, яка є в спільних
інтересах всіх тих, хто об’єднується. Він вважає, що тема проведення виборів
є надзвичайно актуальною для всіх політичних сил і, в першу чергу,
опозиційних. «Ми пам’ятаємо місцеві вибори, коли нібито технічні
особливості закону – те, що стосується формування виборчих комісій, їх
діяльності, контролю з боку експертів, журналістів та міжнародної спільноти,
– призвели до того, що владі вдалося «заштопорити» вибори по багатьох
місцевих територіях. Тим більш важливим це питання є на рівні
національному, адже йдеться про вибори до парламенту, і влада робитиме
все можливе й неможливе, щоб забезпечити свою перемогу», – вважає
експерт.
Він переконаний, що для опозиційних сил це – питання політичного
виживання. «Об’єднатися й об’єднати зусилля, діяти разом. По-перше, для
того щоб не допустити закон, який би містив перекручення такі, як у
законодавстві про місцеві вибори. По-друге, щоб під час проведення виборів,
яким би закон не був, нейтралізувати найбільш небезпечні моменти», –
підсумував Р. Павленко.
Політолог І. Попов вважає, що об’єднання опозиційних сил неможливе
через амбіції лідерів. «Єдиний варіант для об’єднання – це запрошення до
списку Тимошенко, тоді всі інші зрозуміють, що таким чином вони
потраплять у парламент», – вважає політолог.
Він нагадав, що свого часу так вчинив В. Ющенко, коли запросив до
свого списку представників інших політичних сил, і таким чином вони
потрапили до парламенту. «Занадто довго опозиційні представники
працювали як самодостатні політики, і саме тому об’єднання дуже
малоймовірне», – підсумував І. Попов.
У свою чергу директор соціологічної служби «Український барометр»
В. Небоженко переконаний, що альтернативи об’єднанню немає. На його
думку, цей об’єднавчий процес може бути успішнішим ніж минулі за певних
умов. По-перше, на думку експерта, потрібно відмовитись від принципу
панування однієї політичної сили над іншими: «Ні «Наша Україна», ні БЮТ
не повинні претендувати на лідерство – має бути рівність». По-друге, за
словами політолога, політичним силам потрібно виробити мінімальний
консенсус з питань підготовки до виборів. «Варто публічно говорити, що
об’єднання починається з публічної співпраці в руслі демократизації як
закону про вибори, так і самого виборчого процесу. Цього для початку буде
достатньо», – зазначив В. Небоженко.
Він підкреслив, що чимало політичних сил просто вичікують, а хтось на
ідею об’єднання дивиться з підозрою. «Якщо націонал-демократична
опозиція організує свою роботу демократичними методами, то це буде
найкращим доказом перспективи такої співпраці», – заявив експерт.
Багато експертів звертають увагу на те, що політики не можуть
порозумітися ні між собою, ні з різними громадськими організаціями, які
могли б з ними співпрацювати.
4

Як повідомляли ЗМІ, рада Європейської партії України ухвалила
рішення про об’єднання в єдину політичну силу з партією «Громадянська
позиція». Ще раніше повідомлялося, що лідери партій «Фронт змін»,
«Громадянська позиція», Європейська партія України й «Собор» складають
статут нової партії.
Також лідер БЮТ Ю. Тимошенко закликала всі опозиційні сили
об’єднатися. Вона заявляє, що веде переговори з лідерами опозиційних сил
про об’єднання зусиль для протидії чинній владі. «Ми сьогодні ведемо
переговори як з представниками залишків ще живих профспілок, так і з
прекрасними сильними структурами громадянського суспільства і з
опозиційними силами, які сьогодні готові працювати. Я вірю в те, що ми до
Дня незалежності вийдемо з потужною об’єднаною командою, де ми
зможемо сказати, що ми готові разом з народом України скидати цей
режим», – заявила Ю. Тимошенко.
На її думку, головною реформою в крані має стати зміна всіх державних
інституцій, які за часів чинної влади «підлаштовані під їх систему
правління». «Сьогодні мене підтримують опозиційні політики, такі як
Гриценко, Кириленко, Луценко і вся команда “Самооборони”, Народний рух.
Ми сьогодні, по суті, маємо вже початок – об’єднавчий переговорний – для
того, щоб потім йти разом», – повідомила лідер партії «Батьківщина».
Ю. Тимошенко впевнена, що в боротьбі за демократичність України її
підтримує «вся світова демократична спільнота, підтримують церкви».
Між тим громадські організації давно вже не сподіваються на політиків.
Низка всеукраїнських громадських організацій та рухів ще 16 лютого
підписали меморандум про стратегічне партнерство, спільну мету та
координацію дій з метою захисту гарантованих Конституцією України прав
громадян. Про це керівники Асамблеї громадських організацій малого і
середнього бізнесу України, Конфедерації вільних профспілок України,
Асоціації українських банків, Спілки офіцерів України, Громадянського руху
«Відсіч», Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Асамблеї правозахисних
громадських організацій України заявили на прес-конференції.
Як наголосили громадські активісти, цим меморандумом сторони
висловили взаємну підтримку заходів та акцій у напрямі захисту
гарантованих Конституцією та законодавством прав громадян України.
Вони також висловили впевненість, що до меморандуму найближчим
часом приєднається низка інших громадських організацій, які виступають за
захист конституційних прав громадян, утвердження свободи і демократії в
Україні, протидії політичним репресіям, створення належних умов для
підприємницької діяльності, проведення справедливої пенсійної реформи,
відновлення довіри до влади серед населення.
У свою чергу лідер політичної партії «Фронт змін», народний депутат
від НУ – НС А. Яценюк звернувся до опозиційних сил із закликом з вересня
сісти за стіл переговорів для координації дій на парламентських виборах
2012 р. А. Яценюк, зокрема, зазначив: «Я звертаюся до колег з опозиційного
табору. Чудово розумію, що формування єдиної опозиційної партії сьогодні
5

неможливе. Більш того – недоцільне. Але опозиція зобов’язана вже з вересня
сісти за стіл перемовин щодо координації діяльності на парламентських
виборах 2012 р.».
За його словами, якщо це не буде зроблено, то українська парламентська
опозиція налічуватиме сто депутатів. «Їй дадуть місце в сесійній залі,
мікрофон і кілька можливостей повиступати на телебаченні, аби показати, що
Україна – демократична країна», – зазначив А. Яценюк.
Парламентарій також заявив, що готовий до такого формату діалогу,
результатом якого має стати формування у Верховній Раді демократичної
більшості, яка збалансує єдиний наявний на сьогодні інститут влади в
Україні – Президента України. «Тільки таким чином ми можемо відновити
баланс і розподіл влади в країні. Тому що сьогодні розподілу влади немає, і
велика відповідальність лежить саме на опозиції. Ми це можемо зробити», –
підкреслив лідер «Фронту змін».
Тим часом голова Політради партії «Наша Україна» В. Наливайченко
4 липня запропонував представникам опозиції узгодити низку питань, у тому
числі забезпечення чесності майбутніх парламентських виборів і координації
подальших дій на майбутнє.
За інформацією ЗМІ, 12 липня опозиційні політичні сили домовились
створити Комітет захисту чесних виборів. Про це йшлось під час першої
робочої зустрічі представників опозиційних політичних сил, а також
громадських організацій задля захисту вільного волевиявлення громадян
України на виборах народних депутатів України у 2012 р., ініційованої
головою Політичної ради «Нашої України» В. Наливайченком.
На зустрічі були присутні представники партій «Наша Україна»,
Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, Української
республіканської партії «Собор», ВО «Свобода», Партії захисників Вітчизни,
Української партії, Республіканської християнської партії, Української
соціал-демократичної партії.
Після виступів присутніх В. Наливайченко наголосив, що, виходячи з
виступів, «всі згодні з необхідністю утворення Комітету захисту чесних
виборів на базі ініціативи 12 липня». В. Наливайченко висловив думку, що на
наступну зустріч, яку він попередньо запропонував провести 12 вересня,
доцільно запросити всі демократичні опозиційні сили, у тому числі й ті, які
не були присутні на зборах.
Він підкреслив, що з цією ініціативою виступила низка лідерів
політичних опозиційних сил та громадських організацій. «Наша Україна» не
претендує на монополію в процесі, і не є організатором, ми від цього свідомо
відмовляємось і є рівними серед рівних, і пропонуємо всім цю площадку, а
відтак вона відкрита», – наголосив голова Політради партії.
«Ми стоїмо перед загрозою нав’язування Україні такого виборчого
законодавства, яке підмінить і спотворить вибір співвітчизників. Щоб
зупинити таку загрозу, закликаємо всі опозиційні сили та громадські
організації переступити через взаємну недовіру та зосередитись на
конкретній роботі в інтересах української демократії», – додав він.
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В. Наливайченко підкреслив, що дуже важливою є координація та
взаємодія опозиційних демократичних сил під час підготовки до наступних
парламентських виборів. «Ми поділяємо стурбованість, що ті, хто
дискредитують такі наміри, свідомо або несвідомо працюють в інтересах
владного режиму, поглиблюють суперечності між патріотичними силами і
готують ґрунт для закріплення позицій владної більшості», – зазначив
політик.
Він запропонував у рамках Комітету захисту чесних виборів утворити
дві робочі групи. «Ми пропонуємо сформувати з повноважних представників
наших політичних сил міжпартійний Комітет захисту чесних виборів,
членство в якому було б відкритим для всіх бажаючих, у тому числі
громадських організацій», – зазначив В. Наливайченко.
Як інформують ЗМІ, за спільним рішенням учасників зустрічі в рамках
такого комітету було створено дві експертні групи, які працюватимуть у
постійному режимі. Перша група – з координації дій опозиції у Верховній
Раді України стосовно підготовки законопроекту «Про вибори народних
депутатів України». Друга група займатиметься «польовою діяльністю» з
організації якісного процесу спостереження за виборами з метою запобігти
махінаціям, а також налагодження дієвого діалогу з міжнародними
організаціями, які здійснюють спостереження за виборчим процесом.
В. Наливайченко підкреслив, що дуже важливим питанням є можливе
узгодження принципів участі представників опозиційних політичних сил у
виборах. Для досягнення політичного порозуміння він запропонував у
найближчій перспективі провести зустріч представників опозиційних
політичних сил на високому рівні, щоб узгодити принципи і підходи, які
сприятимуть консолідації демократичних сил в інтересах громадян і держави.
У свою чергу представник УНП В. Асадчий запропонував зібрати
робочу групу з розробки законопроекту «Про вибори народних депутатів
України» одразу після Дня незалежності, щоб до початку роботи парламенту
документ був підготовлений. Він також висловив думку, що компромісний
законопроект від опозиції значно б посилив позиції демократичних сил у
цьому процесі. Політик вважає, що цей законопроект має базуватись на
пропорційній виборчій системі з відкритими регіональними списками.
Представник Партії захисників вітчизни Ю. Кармазін наголосив, що
демократичні сили мають координувати свої зусилля не лише навколо
наступних виборів, а й з інших суспільно важливих питань. «Демократичні
сили мають весь час бути на готові й реагувати на дії влади, оскільки до
виборів може вже бути інша країна… Чи то трубу будуть ділити, чи то шельф
– треба чітко висловлюватись», – зауважив він.
Експерти звертають увагу на відсутність багатьох відомих політиків на
зборах представників опозиції, які відбулись 12 липня.
За інформацією ЗМІ, представники кількох партій не прийшли на першу
координаційну зустріч представників опозиційних політичних сил з
підготовки спільної стратегії участі в парламентських виборах 2012 р., яка
відбулась у Києві. З раніше заявлених на зустріч не з’явилися представники
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«Батьківщини», «Фронту змін», «Громадянської позиції», «Української
платформи», Європейської партії, Народного руху, «За Україну», Партії
зелених, «Народної самооборони». Зокрема, лідер «Громадянської позиції»
А. Гриценко був відсутній на зустрічі представників опозиційних партій
«через незадовільну підготовку заходу». «Коли я дізнався, що у засіданні
не візьмуть участь ані «Батьківщина», ані «Фронт змін», ані Народний рух,
ані «Самооборона», ані партія «Реформи і порядок», ані «За Україну!», ані
«Українська платформа», ані «Європейська партія», було прийнято рішення
не брати участі в цьому заході, оскільки його не підготовлено належним
чином», – вважає А. Гриценко.
При цьому лідер «Громадянської позиції» зазначив, що опозиція має
приклади успішних зустрічей. Так, на тій, яка відбулася наприкінці червня,
були присутні представники 30 опозиційних сил, які виробили спільну
позицію – відстоювати відкриті списки на виборах до парламенту.
В. Кириленко також має своє бачення об’єднавчого процесу. За його
словами, об’єднання опозиції буде, але точного терміну не назве ніхто. Він
також відзначив, що всі розуміють необхідність укрупнення політичних сил.
«Я прихильник ідейного об’єднання. Консультації ведуться і по цьому
напряму, і по інших. І до кінця року якийсь результат повинен бути», –
підкреслив В. Кириленко.
Однією з проблем переговорного процесу він назвав відсутність
злагоджених етапів об’єднувального процесу і спільних дій. «Я не дуже
великий оптиміст, що можливе партійне об’єднання, але я прихильник
спільних дій», – відзначив В. Кириленко.
Ще раніше Європейська партія відмовилася від запрошення партії
«Наша Україна» взяти участь у робочій зустрічі для обговорення шляхів
співробітництва й можливої координації дій у підготовці до виборів
Верховної Ради у 2012 р. Про це повідомляла прес-служба Європейської
партії. «Ми висловлюємо слова щирої вдячності за запрошення до розмови.
Цілком розуміючи прагнення В. Наливайченка, який підписав лист як голова
партії «Наша Україна», долучитися до майбутніх парламентських перегонів,
вимушені сказати однозначне «ні» саме цьому формату розмови», –
заявляють у партії М. Катеринчука.
У партії наголошують, що не вважають «Нашу Україну» опозиційною до
чинної влади партією. «Відтак про переговори щодо спільної координації дій
на майбутніх парламентських виборах 2012 р. не може йти мова», –
заявляють представники Європейської партії.
За їх словами, серед запропонованих НУ питань для обговорення є
законопроект про вибори народних депутатів, але 23 червня Європейська
партія ініціювала проведення круглого столу на цю тему, і НУ не брала
участь у ньому.
При цьому учасниками круглого столу було підписано резолюцію, у якій
вони вимагали від Верховної Ради, Президента В. Януковича й інших
розробників нових виборчих правил передбачити проведення виборів до
Верховної Ради за відкритими партійними списками.
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Відповідно до повідомлення, резолюцію підписали представники більш
як 40 партій, експерти, представники влади й посольств країн Європейського
Союзу. «Якщо «Наша Україна» має прагнення брати активну участь у
політичному житті країни саме з позицій утвердження демократичних
принципів розвитку суспільства та забезпечення європейського рівня життя
своїх виборців, вона має змогу долучитися до спільної Резолюції, яка є
відображенням позиції більшості опозиційних партій країни», – йдеться у
заяві Європейської партії.
За словами експертів, подібні звинувачення «опозиціонерів» є доказом
небажання об’єднуватись. Щоправда, кожен з політиків не проти об’єднання,
але при умові, що саме він очолить цей процес.
Спікер Верховної Ради В. Литвин переконаний, що українська опозиція
розділена на «стару» і «молоду», і змагається між собою. «Сьогодні ми
бачимо, що влада консолідована і заявила, що вона бере відповідальність за
те, що є в Україні, і за те, що буде в Україні завтра», – зазначив він.
«Опозиція, умовно кажучи, розділена на стару й молоду опозицію. У
стані старої опозиції – період сум’яття, боротьби за виживання. Цим
намагаються скористатися представники молодого покоління політиків, які
намагаються охопити той спектр настроїв, які непідвладні владі. І, природно,
що відбувається неприкрите і відкрите суперництво», – вважає В. Литвин.
При цьому, на його думку, поділ на владу і опозицію в Україні умовний.
«Я вважаю, що в українських умовах опозиція і влада – суто умовні поділи,
тому що у нас, якщо є опозиція, то це альтернативна позиція до офіційної
точки зору. На превеликий жаль, ми цього в більшості випадків не бачимо», –
заявив керівник парламенту.
На думку В. Литвина, з боку опозиційних політиків «йде просто критика
і спроба отримати прихильність людей для того, щоб мати доступ до того, що
пов’язано в Україні з владою».
Деякі експерти вважають, що теперішня опозиція нездатна об’єднатись і
організувати супротив діючій владі. Це можуть зробити громадські
організації, які набирають силу.
За словами експертів, в Україні зберігається серйозний протестний
потенціал через дві причини. По-перше, ідеться про соціальну напруженість,
що виникла як наслідок реформ. По-друге – про загальну втому суспільства
від наявних політичних сил. Від партій, які претендують на лідерство за рік
до чергових виборів, навряд чи варто чекати яких-небудь суттєвих
несподіванок і появи якісних нових проектів. Швидше за все, результати
парламентських виборів-2012 корелюватимуться з президентськими
виборами та місцевими виборами 2010 р.
Проте, на думку експертів, сьогодні є низка громадських, а не
політичних організацій, рухів, ініціатив, здатних серйозно втрутитися в
майбутні партійні розстановки сил. Це рухи, що порушують соціальну
проблематику: екологічні, комунальні питання, проблеми окремих
соціальних груп – підприємців, фермерів, учителів, лікарів, шахтарів.
Передусім це Всеукраїнська громадська акція «Вперед», яка сформована
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учасниками Підприємницького і Автомайданів. Сьогодні їхні головні вимоги
– соціально-економічні: спрощення податкового тягаря, мораторій на
податкові перевірки, перегляд соціальних стандартів, скасування пенсійної
реформи. «Дечого вдалося досягнути на цьому рівні – домоглися критичних
правок у Податковий кодекс, звільнення активіста Податкового майдану
Костакова… Але вже восени, коли в результаті сезонних чинників і урядових
реформ зросте соціальне напруження, вимоги можуть перерости в політичні.
Вважаю, акція «Вперед» може переродитися в серйозного гравця на
суспільно-політичному полі, а лідер акції Королевська – стати одним з
політиків нової хвилі, який може очолити протестні настрої», – зазначив
О. Голобуцький, заступник директора «Агентства моделювання ситуацій».
В. Гончарук, політолог також вважає, що саме громадські рухи мають
найбільший потенціал оновлення політичної арени. У цьому контексті
позиція Н. Королевської виглядає дуже перспективною. Якщо вона
правильно збудує комунікацію з громадськими активістами й суспільними
ініціативами на місцях, вона зможе стати одним з лідерів протестів, які
восени можуть прокотитися по всій країні.
На думку експерта, якщо кожна соціальна група вийде на вулиці зі
своїми вимогами, влада так чи інакше вимушена буде їх почути. Якщо
проблеми окремих груп, регіонів об’єднаються, – влада буде вимушена їх
розв’язувати. Якщо українське суспільство зможе продукувати нові форми
організації, нових лідерів – держава, політична еліта будуть вимушені з ними
рахуватися.
С. Горова, влас. кор. СІАЗ НБУВ

Модернизация ГТС стартовала…
Как сообщают СМИ, Украина начала реализацию проекта
«Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой –
Помары – Ужгород». Реализация проекта началась торжественной
церемонией на промышленной площадке 3731,5 км газопровода Уренгой –
Помары – Ужгород близ города Богуслав Киевской области. В церемонии
приняли участие Премьер-министр Украины Н. Азаров и министр энергетики
и угольной промышленности Ю. Бойко.
По словам Премьера Н. Азарова, модернизация ГТС вызвана
необходимостью сохранить и расширить возможности Украины по транзиту
газа. «У нас нет другого выхода. Вы знаете, в этом году вступает в строй
северная ветка обходного газопровода «Северный поток», ведутся проектные
работы по строительству обходного «Южного потока». Мы должны нашим
партнерам европейским и России продемонстрировать все конкурентные
преимущества нашей газотранспортной системы. А для этого нужна
масштабная реконструкция построенного и введенного в эксплуатацию
30 лет назад газопровода», – сказал Н. Азаров.
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Кроме того, выступая на заседании правительства, Премьер-министр
Украины подчеркнул, что модернизация украинской ГТС собственными
силами позволяет создавать сотни гарантированных рабочих мест со средней
зарплатой около 5 тыс. грн в месяц, а также получить наиболее рентабельный
и безопасный маршрут транспортировки газа в Европу. «Мы много лет
говорили о необходимости такого проекта, неоднократно приглашали к
участию в нем европейских и российских партнеров, и вот, наконец, при
поддержке ЕБРР и Европейского инвестиционного банка сделали
самостоятельный решительный шаг – начали реконструкцию третьей в мире
по масштабам газотранспортной системы», – отметил Н. Азаров.
Как информируют СМИ, ориентировочная стоимость всего проекта
модернизации газотранспортной системы оценивается в 3,5 млрд долл.
Начальный этап проекта, заключающийся в модернизации газопровода
Уренгой – Помары – Ужгород, будет стоить почти 539 млн долл. Из них
300 млн уже предоставили Европейский банк реконструкции и развития и
Европейский инвестиционный банк. Тем самым европейская сторона
продемонстрировала заинтересованность в поставках газа по украинской
трубе.
Украина должна будет обеспечить для проекта еще почти
231 млн долл. Премьер-министр страны Н. Азаров рассчитывает, что Россия
приобщится к модернизации.
Между тем пока не видно, что Россия стремится расширять
сотрудничество с украинской стороной. Сейчас ее внимание сосредоточено
на первой и второй нитках «Северного потока», которые будут введены в
эксплуатацию соответственно осенью этого и следующего года с общей
экспортной способностью 55 млрд куб. м газа в год. Это позволит снять
более трети нагрузки с украинской трубы. В 2010 г. экспорт российского газа
в Европу составил 140 млрд куб. м.
Правда, свои амбиции по выстраиванию системы поставок газа в
обход Украины России удастся удовлетворить не так скоро. Канцлер
Германии А. Меркель во время обсуждения дальнейшего расширения
«Северного потока» с президентом России Д. Медведевым сказала, что
Европа не видит необходимости в третьей нитке балтийского газопровода и
не нуждается в «сверхимпорте» газа. Строительство «Южного потока»,
проектная экспортная мощность которого составляет 63 млрд куб. м в год,
пока только обсуждается с потенциальными партнерами, сообщали СМИ.
Поэтому в ближайшие несколько лет украинский транзит будет по-прежнему
активно использоваться.
Своей позиции относительно участия в проекте модернизации не
обозначили и российские компании. Однако, как следует из высказывания
А. Миллера во время пресс-конференции по итогам годового собрания
акционеров «Газпрома», компания согласна участвовать в проекте
модернизации украинских ГТС только при условии объединения «Газпрома»
и «Нефтегаза».
Эксперты считают, что участие в украинском проекте модернизации
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ГТС экономически выгодно российской стороне. К тому же затраты на
помощь Украине в модернизации газотранспортных сетей ниже стоимости
гипотетической третьей нитки «Северного потока» и тем более строительства
«Южного потока».
Вместе с тем ряд экспертов считает, что России сейчас нет смысла
договариваться с нынешним руководством Украины по поводу участия в
проекте модернизации. Такую точку зрения высказал, в частности,
заместитель генерального директора Центра политических технологий
А. Макаркин. «В России стали разочаровываться в Президенте Украины
В. Януковиче и Премьер-министре Н. Азарове. К тому же сейчас в стране
сильна оппозиция, поэтому на следующих выборах велика вероятность
смены власти», – рассуждает политолог. В случае смены руководства в
государстве российской стороне придется по-новому договариваться о
пользовании ГТС, поэтому на данный момент участие России в украинском
проекте было бы не оправдано.
Из-за постепенного введения в эксплуатацию двух ниток «Северного
потока» объемы прокачки газа через Украину сократятся более чем на треть в
течение ближайших двух лет. При этом ставка транзита через страну, и без
того относительно дорогая, возрастет, считает начальник отдела
инвестиционного анализа УК «Универ» Д. Александров. В то же время, по
мнению эксперта, Россия получила бы больше выгод от потенциально
возможного использования «Южного потока». «Ставка транзита через
«Южный поток» была бы минимально возможная», – считает он.
СМИ напоминают, что одним из условий предоставления Европейским
банком реконструкции и развития кредита на модернизацию украинской
газотранспортной системы является выполнение условий меморандума о
реформировании НАК «Нtфтtгаз Украины», подписанного в Брюсселе в
2009 г.
Об этом заявил ведущий советник ЕБРР в Украине А. Усов. Он
напомнил, что 1 августа 2009 г. Еврокомиссия и международные финансовые
институты подписали совместное заявление, в котором выражена готовность
предоставить Украине финансирование на сумму 1,7 млрд долл. на закупки
газа и обеспечение реформ в энергетической сфере. Украина в свою очередь
взяла на себя обязательства по усилению прозрачности энергорынка,
развитию конкуренции, а также по применению европейского
законодательства в этом секторе.
В частности, в рамках этих требований НАК «Нефтегаз Украины»
должна быть разделена на несколько частей: компании по поставке газа
населению, по добыче газа и по транзиту газа.
Таким образом, без выполнения указанных в меморандуме требований
Украина не сможет получить финансирование на модернизацию своей ГТС.
А. Усов также отметил, что окончательное решение о выделении
Украине средств на модернизацию газотранспортной системы будет
приниматься по результатам отчета компании Mott MacDonald, который
должен быть представлен уже в сентябре этого года.
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По информации пресс-службы Миссии Евросоюза, Европейский Союз
не изменяет своих обязательств по модернизации украинской
газотранспортной системы.
В Миссии обратили внимание, что в последние дни в прессе появилось
несколько статей, в которых утверждалось, что Европейский Союз потерял
интерес к украинской ГТС.
В статьях также говорилось о том, что финансовая поддержка, которая
была предложена в марте 2009 г. в совместной декларации (ее тогда
подписали ЕС, Украина, Европейский инвестиционный банк, Европейский
банк реконструкции и развития и Всемирный банк), была отложена или даже
отменена.
«В этой связи ЕС заявляет, что вместе с тремя международными
финансовыми институтами он не менял своего решения помочь Украине в
модернизации ее газотранспортной системы, в реформе украинского газового
сектора и повышении финансовой прозрачности НАК „Нефтегаз Украины”, в
соответствии с правовыми обязательствами, которые Украина взяла на себя
при присоединении к энергетическому сообществу (в феврале 2011 г.)», –
отмечается в сообщении.
«В рамках Инвестиционного инструмента соседства (NIF) ЕС сейчас
финансирует технические, экологические и социальные исследования,
которые требуют эти три международные финансовые институты
(Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк
реконструкции и развития) в рамках своих процедур надлежащего контроля»,
– подчеркнули в пресс-службе.
Эти исследования также включают в себя оценку первой фазы
обновления газопровода Уренгой – Ужгород. Их разработка и осуществление
происходит в полном сотрудничестве с украинскими органами
государственной власти и при их поддержке. Ожидается, что эти
исследования будут завершены осенью этого года.
Эксперт Института энергетических исследований Ю. Корольчук в
своем комментарии относительно реконструкции газотранспортной системы
(ГТС) придерживается мнения о том, что истинной целью начала
модернизации ГТС Украины с участием ЕБРР и Европейского
инвестиционного банка является влияние на Россию в контексте сложных
газовых переговоров. Украина таким образом отвечает на угрозы России
сократить транзит, запуск «Северного потока», подготовку к строительству
«Южного потока».
Слова Н. Азарова о привлечении России только подтверждают то, что
основной целью «начала «Нефтегазом» модернизации ГТС» является
попытка влияния на северо-восточного соседа. Привлечение европейских
структур можно рассматривать как давление на Россию – чтобы в Москве
быстрее определялись со своим участием. И, самое главное, это ответ
Украины на нежелание «Газпрома» менять формулу на газ и уменьшать цену,
считает эксперт.
Как отмечает Ю. Корольчук, модернизация ГТС, которую якобы
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начинает «Нефтегаз» – это на самом деле ремонтные работы.
«К чему приведёт эта «модернизация»? Будет увеличена пропускная
способность ГТС в направлении Европы? Нет. Ведь надо сначала с Россией
договориться об увеличении транзита. А пока что Россия только угрожает
уменьшить транзит. Было сказано только обширное: «модернизация
газопровода повысит надежность транспортировки природного газа, повысит
коэффициент полезного действия газоперекачивающих агрегатов с 25 % до
36 % и уменьшит расходы топливного газа приблизительно на 600 млн куб. м
в год... Относительно последнего конкретного показателя, то здесь
«Укртрансгаз» уже давно реализовывает комплексную программу замены
компрессоров. Так что это не модернизация, а ремонтные работы», –
рассказал эксперт.
Деньги на ремонт есть: «Укртрансгаз» получает деньги за транзит. Эти
средства и должны идти на ремонт. В последние годы больше 200 млн долл.
в год никогда не тратили на ремонт ГТС. Этого в принципе хватает, но для
полноценной модернизации нужно было бы тратить как минимум по
500 млн долл. в год.
«Проблема в том, что все деньги «Укртрансгаза» забирает «Нефтегаз»
для следующей оплаты за газ России. И сейчас денег «Нефтегазу» не хватает.
Поэтому и появляются проблемы, чтобы даже выделять этих скромных
200 млн долл. в год. Для этого Украина и вынуждена привлекать деньги ЕС.
А так как «Нефтегаз» на самом деле в перманентом преддефолтном
состоянии – деньги на оплату дает Нацбанк через ОВГЗ. Зато частные банки
не дадут кредиты «Нефтегазу» на модернизацию», – отметил Ю. Корольчук.
«Россия согласится вкладывать средства в модернизацию украинской
ГТС только на условиях создания и выработки некой формы «консорциума»
управления ГТС. Но, боюсь, что Россия будет против участия ЕС в этом
консорциуме. Россия хочет или контролировать ГТС, или как минимум
работать «50 на 50». Да и, честно говоря, слабо верится, что даже при
создании «консорциума» Россия захочет делать серьезные вливания в ГТС
Украины. У «Газпрома» сейчас много других проектов и также много долгов
перед западными банками», – сказал эксперт в заключение.
Мнения о том, что Украине по силам самостоятельно провести
модернизацию своей ГТС придерживается и советник, руководитель группы
экономической политики Посольства РФ в Украине А. Урин. «Этот проект
является коммерчески привлекательным. Я с удовлетворением встретил
заявление НАК «Нефтегаз» о том, что компания приступает к первой очереди
модернизации ГТС за собственные средства», – отметил он.
По его словам, проблема реконструкции газотранспортной системы в
Украине почему-то получила политическое преломление. «Совершенно не
понятно, вокруг чего весь сыр-бор. Украине вполне по силам провести
модернизацию. Деньги возвращаются и довольно бістро», – сказал он.
Что касается российского подключения к этому проекту, то, по его
словам, РФ готова участвовать в этом проекте на условиях совместного
финансирования и управления. «Но, в первую очередь, это интерес не
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России, а Украины», – отметил он.
Из всех комментариев на данную тему можно сделать несколько
выводов:
1. Начало реконструкции украинской ГТС на сегодня можно
рассматривать, прежде всего, как дополнительный аргумент в переговорном
процессе по поводу роли украинской ГТС в обеспечении Европы
углеводородами. С одной стороны, Европа хотела бы иметь транзитный
маршрут, неконтролируемый Россией. Однако зарождение нового кризиса в
ЕС приводит к стеснению в средствах. С другой стороны, правы и те
обозреватели, которые указывают на значительные финансовые проблемы и
в самой России. К тому же Украине также сложно будет свести финансовый
баланс с учетом долевого участия в реконструкции ГТС.
2. Следует обратить также внимание на недавнее выступление
А. Меркель, которая заявила, что, несмотря на реализацию программы
закрытия АЭС, Германия не планирует значительного увеличения импорта
российского газа. На рынках Центральной и Южной Европы также
маловероятен рост спроса на газ вследствие развития нынешней
экономической ситуации.
3. Кроме того, существенные проблемы прослеживаются в
переговорном процессе между Россией и Китаем по поводу экспорта
углеводородов на Восток, экспорта, вселявшего еще недавно потенциальный
оптимизм в российских экспертов.
Все эти обстоятельства, в общем, и делают ситуацию вокруг
украинской ГТС политизированной и на сегодня неоднозначной.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Литвин направив телеграму
співчуття голові Стортингу Королівства Норвегії пану Дагу Тер’є
Андерсену у зв’язку з численними людськими жертвами внаслідок серії
терактів у країні.
«Хочу висловити переконання, що перешкодою для зростання страху та
зневіри в норвезькому суспільстві мають стати рішучі консолідовані кроки
влади з протидії екстремістським рухам та ідеологіям», – зазначається в
телеграмі.
В. Литвин від імені Верховної Ради України попросив передати
найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих та побажання скорішого
одужання постраждалим (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua).
– 2011. – 23.07).
***
Заступник Голови Верховної Ради України М. Томенко вважає, що
Україна має вчитися у Грузії в питанні вшанування річниці народження
15

видатної української поетеси Лесі Українки. Про це він заявив під час
робочої поїздки до Грузії.
Віце-спікер під час візиту відвідав у м. Сурамі музей видатної поетеси
Лесі Українки, яка провела в цьому місті свої останні дні, школу ім. Лесі
Українки та поклав квіти до її пам’ятника. Заступник Голови Верховної Ради
України передав останні видання творів поетеси, аудіоматеріали для
вивчення української культури, мови та літератури. Цьогоріч виповнюється
140 років з дня народження поетеси, а першого серпня вшановується її
пам’ять, оскільки саме в цей день Леся Українка пішла з життя. Останні дні
Леся Українка провела в грузинському м. Сурамі, де і померла.
Заступник Голови Верховної Ради України зауважив, що складається
парадоксальна ситуація, оскільки пам’ять до українських видатних діячів
більше вшановують у Грузії ніж в Україні. За словами М. Томенка, Україна
повинна вчитися у Грузії повазі до своїх Великих українців.
Віце-спікер нагадав, що є автором постанови про відзначення 140-річчя
з дня народження Лесі Українки. «Незважаючи на прийняття цієї постанови,
відзначення цієї дати відбулося в Житомирській, Волинській областях,
натомість у Києві та на загальнонаціональному рівні відзначення практично
не було», – сказав він. При цьому М. Томенко наголосив, що Грузія з
великою повагою поставилася до Лесі Українки, і досі тривають заходи,
пов’язані з річницею її народження. За його словами, школа в грузинському
місті Сурамі оголосила 2011 р. роком Лесі Українки в Грузії (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 26.07).
***
Фонд М. Томенка «Рідна країна» разом з видавництвом «Веселка»
запланував видання «Українського щорічника» на 2012 р. Він збереже
загальну ідеологію і принцип організації, але матиме деякі новації.
По-перше, оновиться склад видатних персоналій та відомостей про них.
По-друге, нове видання щорічника буде більшою мірою присвячене
українській історії, культурі та традиціям. Так, на прохання читачів буде
додана рубрика «Український народний календар», де міститиметься
інформація про народні звичаї, прикмети, церковні свята тощо (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 22.07).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони протягом VIII сесії
зосереджував зусилля на законодавчому забезпеченні діяльності Збройних
сил України, інших структур безпекового сектору держави, а також на
посиленні соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей,
їх пенсійного забезпечення.
Члени комітету на дев’яти засіданнях загалом розглянули 43 питання,
опрацювали 15 законопроектів. За поданням комітету Верховною Радою
прийнято в цілому 10 законів, у першому читанні – два. Надано
19 попередніх висновків комітету на законопроекти, які є предметом відання
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інших комітетів (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011.
– 22.07).
***
24–27 липня 2011 р. заступник Голови Верховної Ради України
М. Томенко перебуває в Грузії. Програмою візиту передбачені зустрічі з
представниками українських організацій у Грузії, відвідання храму святої
Ніно. М. Томенко також відвідав у м. Сурамі музей видатної поетеси Лесі
Українки, яка провела в цьому місті свої останні дні (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 22.07).
***
В Верховной Раде обнародован законопроект «О внесении изменений
в закон «О жилищно-коммунальных услугах»«, который меняет
механизм тарифообразования на услуги ЖКХ и регулирует
инвестиционную деятельность в сфере. Документ был подан пятью
депутатами фракций Партии регионов и Народной партии, которые не
являются членами комитета по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ
и региональной политики.
Законопроектом предложено разрешить предприятиям отрасли относить
к экономически обоснованным затратам на производство услуг ЖКХ
расходы на возмещение привлеченных инвестиций в модернизацию
предприятий.
Инвестиционная
составляющая
тарифа
будет
компенсироваться за счет снижения себестоимости услуг в результате
сокращения уровня потребления энергоресурсов. При этом Кабмин будет
устанавливать предельную рентабельность и порог инвестиционной доли в
тарифе. А Национальная комиссия по регулированию рынка коммунальных
услуг будет определять сам размер инвестсоставляющей в тарифе.
В случае изменения одной из составляющих тарифа (ставок налогов и
сборов, цены энергоносителей, зарплат сотрудников) производителей услуг
ЖКХ обяжут корректировать тариф, а регулятора – утвердить изменения в
течение 10 дней. Авторы проекта уверены, что его принятие создаст
благоприятные условия для привлечения инвесторов на предприятия
отрасли, поскольку такой механизм гарантирует им возврат вложенных
средств. А своевременная коррекция стоимости услуг и регулирование
размера инвестиционной доли в тарифе позволят установить экономически
обоснованные
тарифы,
а
также
избежать
злоупотреблений
и
необоснованного повышения цен.
Предложения документа не разделяют члены Комитета Верховной Рады
по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики.
«Схема, разрешающая закладывать инвестиции в тариф, – идеальна. Но ее
невозможно применить в условиях, когда почти все предприятия отрасли
имеют многомиллионные убытки и не могут погасить задолженность за газ и
электроэнергию. В этом случае нужно заложить в тариф огромные
инвестиции», – считает глава комитета, депутат от Партии регионов
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В. Рыбак. «Кроме того, включение инвестиций в себестоимость услуг
автоматически означает рост тарифов, что сразу же спровоцирует резкое
падение платежной дисциплины населения», – добавил он (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 25.07).
***
15 липня 2011 р. Верховна Рада України направила на підпис
Президенту України раніше ухвалений Закон України «Про судовий збір».
У разі підписання, цей Закон скасує норму законодавства, яку було введено
після парламентських слухань про свободу слова і яка діє з 2003 р. Про це
йдеться в заяві громадських організацій «Інститут Медіа Права», «Інститут
масової інформації», «Телекритика», Громадянської служби «Свідомо»,
Київської незалежної медіапрофспілки щодо Закону України «Про судовий
збір». Саме тоді змінами до Декрету Кабінету Міністрів України «Про
державне мито» було встановлено пропорційний до ціни позову розмір мита
за позовами про відшкодування моральної шкоди, а саме 10 % до найбільших
позовів. Це означало, що при поданні позову проти журналіста чи ЗМІ з
вимогою відшкодувати мільйон гривень необхідно було спочатку сплатити
мито в розмірі 100 тис. грн. Такі зміни зупинили хвилю позовів про
відшкодування моральної шкоди, які часто призводили до закриття газет та
інших ЗМІ.
Ухвалений Закон України «Про судовий збір» встановлює, що для
позовів про відшкодування моральної шкоди розмір збору становить 1 %
ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не
більше трьох розмірів мінімальної заробітної плати. Тобто при поданні
позову про відшкодування моральної шкоди, незалежно від ціни позову,
максимальний збір у 2011 р. становитиме 2823 грн.
Громадські організації звертають увагу, що Верховна Рада України
відмовилася підтримати поправку народного депутата А. Шевченка, якою,
зокрема, пропонувалося встановити, що з позовної заяви про відшкодування
моральної шкоди з ціною позову понад 300 розмірів мінімальної заробітної
плати (тобто понад 282 тис. грн) необхідно було б сплатити збір у розмірі
10 % ціни позову (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.com.ua). –
2011. – 25.07).
***
Депутати ВРУ перевищили ліміт на безкоштовний транспорт
майже на 2 млн грн. За І квартал 2011 р. депутат ВРУ регіонал С. Васютін
перевищив норму безкоштовних перевезень депутатів на 68 тис. грн. Як
зазначається у статті «Української правди», кошторисом парламенту
передбачено, що депутат має право скористатися безкоштовним транспортом
на суму 26 800 грн на рік, тобто 6700 грн на квартал.
У відповідь на запит, поданий на підставі Закону «Про доступ до
публічної інформації», апарат Верховної Ради надав списки депутатів, які
вийшли за ліміти на безкоштовний транспорт протягом І кварталу 2011 р.
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Серед «регіоналів» на другому місці депутат Д. Святаш, який перевищив
норму на 37 тис. грн. Всього у списку депутатів, які перевищили норму,
70 прізвищ.
У фракції БЮТ найбільше витратив А. Сенченко, який перевищив норму
на 51 тис. На другому місці – О. Радковський (перевищення на 49 тис.).
Всього у списку – 24 «бютівці». У фракції НУ – НС найбільше перевищення
норми користування безкоштовним транспортом у депутата Т. Стецьківа –
38 тис. грн. На другому місці – П. Ющенко (33 тис.).
Серед комуністів найбільше перевищення витрати бюджетних коштів у
депутата Є. Царькова – 32 тис. На другому місці – С. Храпов (24 тис. грн).
Всього у списку – 11 прізвищ.
У фракції Народної партії В. Литвина порушників двоє – М. Деркач,
який перевищив витрати на 18 тис. грн і С. Гриневецький – 16 тис. грн.
У депутатській групі «Реформи заради майбутнього» І. Рибакова
найбільше ліміт перевищили О. Бобильов (34 тис.) та І. Денькович (24 тис.).
Загалом за І квартал перевищили свої ліміти на безкоштовний транспорт
135 депутатів – вони витратили більше, ніж потрібно, на 1 млн 800 тис. грн
(Західна iнформаційна корпорація (http://zik.com.ua). – 2011. – 25.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України В. Янукович висловив співчуття Його
Величності Королю Норвегії Гаральду V у зв’язку з трагічними подіями,
що сталися 22 липня на острові Утейа та в Осло.
«Від імені народу України та від себе особисто прошу Вас, Ваша
Величносте, передати мої співчуття рідним і близьким загиблих, а також
побажання скорішого одужання всім постраждалим.
Дозвольте висловити щиру підтримку в години скорботи та побажати
норвезькому народові мужності і витримки», – ідеться у співчутті глави
Української держави (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. – 23.07).
***
Президент України В. Янукович висловив співчуття Голові
Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао у зв’язку із залізничною
аварією у провінції Чжецзян, що призвела до численних людських жертв.
«Від імені народу України та від себе особисто прошу передати глибокі
співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання
найскорішого одужання потерпілим», – йдеться у співчутті глави Української
держави (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 25.07).
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***
Президент Украины В. Янукович уволил В. Волгу с должности главы
Госкомиссии
по
регулированию
рынков
финансовых
услуг.
Соответствующий указ № 771/2011 25 июля обнародован на официальном
сайте главы государства.
«Освободить Волгу Василия Александровича с должности председателя
Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг
Украины в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 30 Закона Украины
«О государственной службе» за нарушение Присяги государственного
служащего», – говорится в документе.
Напомним, 20 июля Печерский районный суд Киева принял решение о
содержании под стражей главы Госкомфинуслуг В. Волги на период
предварительного следствия. Днем ранее он был задержан сотрудниками
СБУ. Как известно, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное
дело против председателя Государственной комиссии по регулированию
рынков финансовых услуг по подозрению в получении взятки в 500 тыс.
долл. Как сообщили в ГПУ, подозреваемый требовал указанную сумму за
отмену решения Госфинуслуг о введении временной администрации в одном
из кредитных союзов (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 25.07).
***
Президент В. Янукович зменшив межі Національного ботанічного
саду імені М. М. Гришка на 0,5 га. Про це йдеться у відповідному указі
глави держави.
Згідно з текстом документа, землю вилучено під будівництво
залізнично-автомобільного моста на залізничній ділянці Київ-Московський –
Дарниця. Кабміну доручено забезпечити вилучення землі у ботсаду у
шестимісячний строк (Українська правда (www. kiev.pravda.com.ua). – 2011.
– 25.07).
***
Президент України В. Янукович підписав Закон № 3680–VI «Про
амністію в 2011 р.» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. – 25.07).
***
Президент України В. Янукович підписав ряд Законів України:
– Закон України № 3562–VI «Про внесення змін до Закону України „Про
Державний бюджет України на 2011 р.”»;
– Закон України № 3563–VI «Про внесення змін до Закону України „Про
перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”
щодо скорочення переліку підприємств, що не підлягають приватизації»;
– Закон України № 3566–VI «Про внесення змін до деяких законів
України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних
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послуг»;
– Закон України № 3567–VI «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту
економічної конкуренції»;
– Закон України № 3568–VI «Про особливості провадження у справах
про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 р. з футболу в Україні»;
– Закон України № 3571–VI «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи»;
– Закон України № 3572–VI «Про внесення змін до Гірничого закону
України щодо забезпечення прав вдів, які мають право на пенсію у зв’язку із
втратою годувальника»;
– Закон України № 3593–VI «Про ратифікацію Угоди про
співробітництво держав – учасниць СНД у створенні, використанні та
розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для
просування товарів і послуг на національні ринки»;
– Закон України № 3594–VI «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект
„Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська”) між
Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку»;
– Закон України № 3595–VI «Про ратифікацію Восьмого додаткового
протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу»;
– Закон України № 3597–VI «Про внесення змін до ст. 4 Закону України
„Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” щодо
уточнення окремих положень»;
– Закон України № 3591–VI «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про реадмісію осіб»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 22.07).
***
Глава уряду України М. Азаров висловив співчуття прем’єр-міністру
Королівства Норвегія Й. Столтенбергу у зв’язку із загибеллю людей
унаслідок вибухів у центрі Осло та стрілянини на острові Утойя
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 25.07).
***
У 2011–2012 рр. значна частина України буде покрита мережею
оптових ринків сільськогосподарської продукції та овочесховищами. Про
це заявив Прем’єр-міністр України М. Азаров під час робочої поїздки на
оптовий ринок сільгосппродукції «Столичний».
«Уже в 2011–2012 рр. значна частина країни буде покрита мережею
оптових ринків і овочесховищ. Тобто, можна сказати, що ця програма не на
десятиріччя, а на найближчі два-три роки. Зрозуміло, що ми на самісінькому
початку шляху – шляху створення оптових ринків сільськогосподарської
продукції», – сказав глава уряду.
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Він зазначив, що надалі уряд ставить перед собою завдання підняти
тваринницьку галузь і забезпечити людей цією продукцією за цінами
виробників. При цьому М. Азаров висловив задоволеність тим, що в
найкоротші строки завершене будівництво і введення в експлуатацію першої
черги оптового ринку «Столичний», на якому кияни можуть придбати
сільгосппродукцію за реальними цінами. «Мені дуже приємно, що ще кілька
місяців тому тут було чисте поле, а зараз функціонує оптовий ринок і щодоби
продається, як мені сказали, приблизно 3 тис. т овочевої продукції. А це по
кілограму на кожного киянинаЄ, – зазначив Прем’єр-міністр.
У цьому контексті він нагадав, що минулого року уряд розробив
стратегію будівництва по всій території України оптових ринків
сільгосппродукції й овочесховищ. «У країні була розроблена програма
створення оптових ринків, овочесховищ із тим, щоб вирішити найголовніше
завдання – забезпечити наших людей у повному обсязі овочами, фруктами,
продукцією сільського господарства за нормальними, доступними цінами,
прибрати спекулянта. Як би це не звучало неприємно для деяких діячів, але
спекулянтів потрібно прибрати. Якщо капусту можна продавати по 80 коп.,
то вона не повинна коштувати 13 грн, як коштувала. Якщо гречка реально
коштує 4–5 грн, вона не повинна коштувати 18–20 грн», – заявив Прем’єрміністр.
Він також поставив завдання організувати інтернет-торгівлю на
«Столичному», найближчим часом організувати систему розв’язок і під’їздів
до цього ринку. При цьому Прем’єр-міністр підкреслив, що наприкінці року
буде введена в експлуатацію друга черга ринку «Столичний». «Наші київські
керівники вирішать проблему розв’язок, зроблять доступнішими заїзди,
роз’їзди. Таке доручення я сьогодні дав», – сказав М. Азаров (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 25.07).
***
Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про внесення змін до ст.
122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення
правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів».
Представляв проект закону на засіданні уряду 20 липня 2011 р. перший
заступник міністра внутрішніх справ С. Попков.
Проект закону розроблено Міністерством внутрішніх справ на
виконання вимог наради в Прем’єр-міністра України М. Азарова від
21 лютого 2011 р. «Про підготовку інфраструктури приймаючих міст до
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з
футболу». Прийняття законопроекту дозволить забезпечити використання
смуг руху маршрутних транспортних засобів за призначенням та зменшити
заторові явища на вулицях міст.
Метою законопроекту є посилення адміністративної відповідальності за
порушення правил дорожнього руху і зупинки на смузі для маршрутних
транспортних засобів, підвищення ефективності впливу на дисципліну
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учасників дорожнього руху, а також поліпшення роботи громадського
транспорту шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Зокрема, пропонується підвищити штрафи шляхом перенесення санкції
за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі
порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних
засобів або з другої частини ст. 122 КУпАП до третьої, тобто підвищити
штраф з 425–510 грн до 510–680 грн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2011. – 26.07).
***
Предпринимательское
сообщество
должно
более
активно
подключиться к разработке предложений по реформированию
соответствующего законодательства. Об этом заявил вице-премьерминистр С. Тигипко.
«Нельзя все перекладывать на плечи государства, предпринимателям
необходимо самим проявлять инициативу», – заявил вице-премьер, сообщает
пресс-служба партии «Сильна Україна».
По его словам, сейчас предпринимательское сообщество недостаточно
активно участвует в процессе подготовки и проведения реформ – даже в тех
сферах, которые его напрямую касаются. Вице-премьер предложил
представителям бизнеса
предлагать собственные законодательные
инициативы, направленные на улучшение условий экономической
деятельности, и обещал поддержать их конструктивные предложения.
«Нужно выделять то, что больше всего беспокоит бизнес, формулировать
задачу и предлагать способы решения», – сказал вице-премьер. Он также
отметил, что зачастую предпринимательское сообщество реагирует на
принятые правительством решения только постфактум, и то, как правило, в
виде жалоб. «Хватит заводить плач Ярославны – генерируйте предложения»,
– сказал он (КИД (http://zadonbass.org). – 2011. – 26.07).
***
Кабінет Міністрів обмежив соціальні виплати для чорнобильців,
інвалідів та дітей війни. Про це йдеться в постанові 745, яку уряд
оприлюднив у суботу. Постанова ухвалена на виконання ухвалених
Верховною Радою змін до бюджету і діятиме до 1 січня 2012 р.
Як пише «Коммерсант-Украина», найбільше постанова № 745
торкнулася пенсій інвалідів-учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильської АЕС, осіб, що втратили годувальника і дітей-інвалідів.
Закон «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали в
результаті Чорнобильської катастрофи» визначає їх пенсії у відсотках від
прожиткового мінімуму для непрацездатних (ПМ; з 1 квітня – 764 грн) – вони
залежать від групи інвалідності і років участі в ліквідації наслідків аварії –
від 110 % до 220 % ПМ.
Але постанова закріплює розміри пенсій у 600–1200 грн, що на
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240–480 грн менше, ніж прописано в законодавстві. Пенсія дітей-інвалідів
повинна складати 70 % ПМ, але вона встановлена в розмірі 380 грн замість
534,8 грн.
Зміни торкнуться і пенсійних виплат (або щомісячного довічного
утримання, державної соціальної допомоги) дітям війни. Збільшення складе
49,8 грн, хоча закон передбачає 25 % ПМ – 191 грн. Заступник міністра
соцполітики В. Надрага відмовився коментувати документ через зайнятість
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2011. – 25.07).
***
Міністерство інфраструктури бере приклад з активних
користувачів Усесвітньої павутини, поступово опановуючи популярні
соціальні мережі та інтернет-служби. Після відкриття власної сторінки у
Facebook, Мінінфраструктури розпочало освоєння відеохостингу YouTube.
Відтепер охочі дізнатись якнайбільше про практичну та законопроектну
діяльність, плани та здобутки міністерства, можуть переглянути свіже відео з
прес-конференцій,
інших
публічних
заходів,
клікнувши
на
http://www.youtube.com/user/mininfra. Станом на 22 липня 2011 р. кількість
переглядів відеороликів міністерства інфраструктури на YouTube – 44 з
моменту відкриття каналу.
Міністерство інфраструктури сподівається, що освоєння популярних
серед українців новітніх технологій допоможе налагодити тісніший
взаємозв’язок із зацікавленою аудиторією: відомство через відеосюжети,
світлини, оперативну інформацію ділитиметься із широким загалом своїми
досягненнями, а аудиторія залишатиме свої коментарі – позитивні відгуки чи
зауваження для того, щоб фахівці міністерства у своїй роботі брали до уваги
пропозиції громадськості (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
25.07).
***
Глава зовнішньополітичного відомства України К. Грищенко в
інтерв’ю європейському виданню New Europe заявив, що Україна зробить
Євросоюз сильнішим.
На думку міністра, Європейський Союз не повинен вважати, що
необхідність зосередити увагу та ресурси на наданні допомоги Греції,
Португалії та Іспанії означає неможливість одночасно активніше залучати
Україну до європейських справ. Навпаки, наполягає К. Грищенко, інтеграція
України, з її ресурсами та можливостями, до Євросоюзу може допомогти
більш оперативно та системно вирішувати ті проблеми, з якими стикається
ЄС та його країни-члени.
Міністр також відзначив, що сьогодні Україну до ЄС наближають
безпрецедентні реформи, здійснювані з ініціативи та безпосередньо під
контролем Президента України. «Ми оптимісти та максималісти, які
намагаються досягти максимального результату завдяки особистим
зусиллям, підтримці урядових структур та громадянського суспільства. Це і є
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формула, що приведе нас до успіху», – зазначив К. Грищенко (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 22.07).
***
Кабінет Міністрів схвалив проект закону України «Про внесення
змін до ст. 13 Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України»« 20 липня 2011 р. на урядовому засіданні.
Метою проекту закону є врегулювання розбіжностей, які виникають при
наданні кредитної субсидії підприємствам агропромислового комплексу на
місцях шляхом приведення термінів надання кредитної субсидії відповідно
до ст. 347 Господарського кодексу України. Також законопроект має на меті
надання можливості сільськогосподарським підприємствам отримувати
компенсацію відсоткової ставки за короткостроковими кредитами,
залученими для покриття виробничих витрат не лише в поточному році, але й
у наступному (за витратами, понесеними в минулому році) у межах
12 календарних місяців (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
25.07).
***
Уряд затвердив В. Майка, заступника міністра закордонних справ
України, головою Української частини Міжурядової спільної комісії з
питань двостороннього співробітництва між Україною та Королівством
Таїланд. Відповідне розпорядження уряду прийнято на засіданні Кабінету
Міністрів України 20 липня 2011 р.
Це рішення надасть можливість здійснювати заходи з підготовки та
проведення спільних засідань Міжурядової спільної комісії з питань
двостороннього співробітництва між Україною та Королівством Таїланд
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 22.07).
***
Пенсійний фонд України завершив фінансування виплати пенсій та
грошової допомоги за липень в усіх регіонах України (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 25.07).
***
Міністр охорони здоров’я України О. Аніщенко зустрівся з
представниками Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД
(ЛЖВ) з питань забезпечення хворих на СНІД ліками.
«Ми працюємо в одному полі і з однією метою – забезпечити хворих на
СНІД адекватним якісним лікуванням, – підкреслив міністр. – Медики
самотужки не зможуть вирішити питання профілактики ВІЛ-інфікування та
надання комплексної допомоги хворим на СНІД, ми можемо вирішити
проблему лише спільними зусиллями». О. Аніщенко подякував
представникам Всеукраїнської мережі ЛЖВ за позапланову закупівлю
дитячих форм антиретровірусних препаратів на суму понад 1,2 млн грн.
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Міністр поінформував представників мережі про наявність залишків
препаратів для лікування хворих на СНІД у регіонах до жовтня – листопада
2011 р. Окрім того, щоб не переривати лікування, міністерство проводить
перерозподіл препаратів між регіонами. Але на сьогодні проблемним
залишається питання забезпечення ліками нововиявлених хворих,
фінансування лікування яких не було передбачено в державному бюджеті.
Міністерство має намір вирішити це питання за рахунок економії коштів при
проведенні тендерів, а також планує звертатися до уряду з проханням
виділити додаткові кошти.
Під час зустрічі була досягнута домовленість щодо включення
представників Всеукраїнської мережі ЛЖВ до складу робочої групи з
перегляду номенклатури (найменування препаратів, що закуповуються в
рамках державної програми) та розробки технічного завдання. З огляду на
необхідність прискорити проведення торгів та здійснення закупки
препаратів, було прийнято рішення завершити перегляд номенклатури та
розробку технічного завдання до 1 серпня (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 25.07).
***
В Україні існують потужні наукові школи в галузі молекулярної
біології та генетики, органічної та біоорганічної хімії, ветеринарії,
розвивається наномедицина. Отже, ми маємо всі підстави для того, щоб
досягти амбітної цілі – забезпечити власними оригінальними лікарськими
препаратами не лише внутрішній попит, але й вийти з ними на зовнішні
ринки. На цьому наголосив голова Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації В. Семиноженко, розповідаючи про цілі
Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх
технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення
охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на
2011–2015 рр. Він також підкреслив, що в нинішній напруженій санітарноепідеміологічній та епізоотичній ситуації забезпечення населення та
ветеринарної системи новітніми ефективними ліками є питанням
національної безпеки України.
Водночас, за словами голови Держінформнауки, сьогодні на
українському ринку переважає імпортна фармакологічна продукція – її
частка сягає 75–80 %. В основному це високовартісні препарати, які
перебувають під патентним захистом. Між тим, відзначив В. Семиноженко,
щомісяця іноземним партнерам передається близько 300 тис. українських
напівфабрикатних розробок (оригінальних хімічних сполук), які потім
повертаються до України у вигляді готових лікарських засобів, що купуються
за дуже великі гроші. Саме тому Програма має спрямовуватися не стільки на
імпортозаміщення, скільки на розробку нових препаратів, ще не відомих у
світі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 25.07).
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***
Уряд затвердив В. Балогу, міністра надзвичайних ситуацій України,
головою Української частини українсько-словацької змішаної комісії з
питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. Відповідне розпорядження уряду прийнято 20 липня 2011 р. на
засіданні Кабінету Міністрів України. Розпорядження створить правові
підстави для проведення засідань українсько-словацької змішаної комісії з
питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 26.07).

ПОЛІТИКА
Две трети украинцев (62 %) считают, что Конституция Украины
является качественным документом, в который по необходимости
можно вносить небольшие поправки. Об этом свидетельствуют результаты
исследования общественного мнения населения Украины, которое провела
компания Research & Branding Group.
Согласно данным исследования, каждый второй украинец (52 %) не
согласен с тем, что нынешняя Конституция себя исчерпала и необходимо
принятие новой. По мнению жителей Украины, в целом игнорируют
Конституцию страны как представители власти (79 %), так и оппозиционеры
(71 %). Тогда как рядовые граждане (52 %) действуют в соответствии с
Конституцией.
Исследование общественного мнения населения Украины относительно
изучения отношения украинцев к Конституции проводилось 16–26 июня
2011 г. в 24 областях Украины и АР Крым. Объем выборочной совокупности
составил 2079 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет
около 2,2 %.
Ранее Президент Украины В. Янукович, выступая в Парламентской
ассамблее Совета Европы в Страсбурге, заявил о том, что говорить о сроках
принятия изменений в Конституцию можно будет после создания
Конституционной ассамблеи. В свою очередь бывший глава государства
Л. Кравчук сказал, что Конституционная ассамблея будет создана в конце
текущего года или уже в следующем году.
Напомним, что 21 февраля Президент подписал указ о работе научноэкспертной группы по созданию Конституционной ассамблеи и провел
первое заседание этого органа. В состав научно-экспертной группы вошли
20 ученых и специалистов по конституционному праву. Ассамблея должна
наработать предложения по внесению изменений в Конституцию (МинПром
– информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 24.07).
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***
Американская компания Universal Trading & Investment Co.,
Inc (UTICo) подала иск против экс-премьера Ю. Тимошенко, требуя от
нее выплаты долгов компании Единые энергетические системы Украины
(ЕЭСУ) на сумму 18,3 млн. Об этом пишет газета Kyiv Post.
Исковое заявление UTICo было подано в суд в Нью-Йорке в начале
июля. Его текст имеется в распоряжении издания. Этим иском UTICo
пытается через Ю. Тимошенко добиться выплаты долга компании ЕЭСУ,
которая в 90-х годах была посредником в продаже среднеазиатского и
российского газа в Украину и Восточную Европу и которую некоторое время
возглавляла Ю. Тимошенко. UTICo также обвиняет Ю. Тимошенко в том, что
она скрывала доходы и активы ЕЭСУ от кредиторов, выводя их в оффшоры и
под собственный контроль.
Первый заместитель Генпрокурора Р. Кузьмин 21 июля также заявил о
наличии у прокуратуры доказательств о выводе прибыли ЕЭСУ от торговли
газом в оффшоры. В иске UTICo значится, что Ю. Тимошенко
препятствовала взиманию долга с ЕЭСУ, и добавляется, что по законам НьюЙорка, приговоренный долг может быть взыскан с человека, у которого
находятся деньги должника. Таким лицом UTICo считает Ю. Тимошенко.
Из электронного реестра судебных решений США видно, что дело
между ЕЭСУ и UTICo уже годами тянулась в американских судах, пишет
газета. Все началось с того, что в 1997 г. ЕЭСУ подала иск в штате
Массачусетс на UTICo, обвиняя в клевете. В то время ЕЭСУ была под
руководством Ю. Тимошенко.
Стоит отметить, что в начале июля СБУ возбудила уголовное дело по
факту попытки хищения 405 млн долл. бывшими должностными лицами
Кабинета Министров, корпорации Единые энергетические системы Украины
и офшорной компании United Energy International (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 25.07).
***
Печерский районный суд принял решение присоединить распечатки
из Twitter экс-премьер-министра Ю. Тимошенко к материалам газового
дела. Соответствующее решение принял судья Р. Киреев.
«Киреев, когда приобщал постеры к делу, спросил меня строгим
голосом: это мои постеры или нет? Насмеялась, об этом меня ежедневно
спрашивают на Твиттере», – написала Ю. Тимошенко в своем микроблоге.
Как известно, представитель прокуратуры Л. Фролова подала
ходатайство о присоединении к делу распечаток материалов из Twitter экспремьера. По мнению прокурора, в интернет-блоге содержатся оскорбления в
адрес суда и прокуратуры (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 25.07).
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***
Судья Печерского районного суда города Киева Р. Киреев отказал в
удовлетворении письменного ходатайства защитника экс-премьера
А. Плахотнюка, в котором содержится требование не проводить
судебное заседание в его отсутствие.
«Судья вынес решение относительно ходатайства на месте, обосновав
свое решение недостаточной обоснованностью ходатайства и тем, что
адвокат А. Плахотнюк не должен был заключать соглашение о защите
Ю. Тимошенко, если он загружен участием в других делах», – заявил
адвокат.
В ходатайстве А. Плахотнюка содержится просьба не назначать
рассмотрение дела на 27–29 июля, принимая во внимание его загруженность
в других судебных процессах.
Ранее А. Плахотнюк уже дважды обращался в суд с просьбой при
назначении следующих заседаний по рассмотрению дела Ю. Тимошенко,
учитывать его занятость на других процесах (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 25.07).
***
Политолог К. Бондаренко считает, что у лидера «Батьківщини»
Ю. Тимошенко нет политического будущего.
«Время Тимошенко в украинской политике постепенно подходит к
концу – независимо от исхода суда. Она исчерпала свой запас конструктива и
сегодня является символом дня вчерашнего. Не удивительно, что
Ю.
Тимошенко
использует
риторику
антиреформаторскую,
противопоставляется модернизационным процессам в стране», – отметил он.
По его словам, реформы вызывают огромное недовольство в любой
стране, и еще несколько лет Ю. Тимошенко будет востребована как политик
именно той частью общества, которая не воспринимает реформы.
«Во-первых, ей на пятки уже наступают конкуренты – А. Яценюк,
О. Тягныбок и другие. Во-вторых, не совсем здоровые тенденции
наблюдаются внутри БЮТ и «Батьківщины». В-третьих, постепенно
Ю. Тимошенко начинает раздражать западных партнеров – особенно
постоянными попытками апеллировать к западному политикуму. И, вчетвертых, – через несколько лет реформы дадут свои положительные
результаты, и тогда антиреформаторские силы неизбежно потерпят фиаско»,
– подытожил К. Бондаренко (КИД (http://zadonbass.org). – 2011. – 26.07).
***
Исходя из результатов медицинского обследования, защита эксминистра внутренних дел Ю. Луценко намерена в ближайшее время
подать очередное ходатайство об изменении ему меры пресечения с
содержания под стражей на подписку о невыезде. Об этом заявил
народный депутат от НУ – НС Ю. Грымчак.
«Дело в том, что на одном из недавних заседаний И. Луценко в связи с
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ухудшением здоровья мужа уже подавала подобное ходатайство, но судья
С. Вовк его отклонил, ссылаясь на отсутствие заключения медиков», –
напомнил депутат. «Теперь же, после поступления официальных результатов
обследований, подобное ходатайство будет подано еще раз», – добавил
Ю. Грымчак.
Ранее сообщалось, что Ю. Луценко провели ультразвуковое
обследование органов брюшной полости и взяли кровь на анализ в клиникодиагностическую лабораторию. Дополнительное обследование бывшего
главы МВД проводится в связи с рекомендациями специалистов Киевской
городской клинической больницы скорой помощи (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 25.07).
***
Генпрокуратура перевірить на причетність до втручання в судову
діяльність главу Верховного Суду В. Онопенка і екс-заступника міністра
юстиції Є. Корнійчука.
Як повідомляють ЗМІ, один з українських суддів звернувся в
Генпрокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу проти глави
Верховного Суду В. Онопенка, а також його зятя – колишнього першого
заступника міністра юстиції Є. Корнійчука. Заявник поскаржився в
правоохоронний орган на втручання зазначених осіб у судову діяльність і
надав матеріали, що нібито повинні підтвердити його інформацію.
Він просив порушити кримінальну справу щодо голови Верховного
Суду і колишнього першого заступника міністра юстиції за ознаками
злочинів, передбачених ст 364 КК (зловживання владою або службовим
становищем) і ст. 376 КК України (втручання в будь-якій формі в діяльність
судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або
домогтися винесення неправосудного рішення).
Однак 26 травня 2011 р. слідчий з особливо важливих справ
Генпрокуратури відмовив у порушенні кримінальної справи – через
відсутність складу злочину. Суддю рішення Генпрокуратури не зупинило –
він оскаржив постанову про відмову порушувати кримінальну справу в
Печерському районному суді Києва. Позов потрапив на розгляд судді
Р. Кірєєва, що веде процес екс-прем’єра Ю. Тимошенко.
14 липня 2011 р. суддя визнав незаконною постанову, якою прокуратура
відмовила в порушенні кримінальної справи. У результаті, за рішенням
Р. Кірєєва, матеріали були повернуті в Генеральну прокуратуру України для
проведення додаткової перевірки (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2011. – 26.07).
***
М. Рудковський прагне очолити Соціалістичну партію України після
відставки голови В. Цушка. Про це розповів голова київської обласної
організації СПУ В. Сільченко.
За його словами, на минулому засіданні політвиконкому партії В. Цушко
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назвав трьох кандидатів, які могли б обійняти його посаду, – почесного
голову СПУ О. Мороза, першого секретаря політради, екс-міністра
транспорту й зв’язку М. Рудьковського й члена політради, екс-голову Фонду
держмайна
В.
Семенюк-Самсоненко
(Українська
правда
(www.pravda.com.ua). – 2011. – 26.07).
***
Лидер ПСПУ Н. Витренко 25 июля подала апелляционную жалобу в
Киевский апелляционный административный суд на решение Окружного
административного суда Киева, который оставил в силе указ экспрезидента В. Ющенко о чествовании воинов ОУН-УПА. Об этом
сообщили в пресс-службе Прогресивной социалистической партии Украины.
Речь идет об указе 75/2010 «О чествовании участников борьбы за
независимость Украины и XX веке».
«Год длился этот судебный спор в Окружном административном суде
Киева. 18 томов надлежащим образом заверенных доказательств, выводы
ученых, приговоры судов, анализ норм международного и национального
права – все говорило о неизбежном решении о признании указа Президента
незаконным. Президент В. Янукович, от которого требует Витренко
отменить указ прежнего Президента В. Ющенко, не представил суду ни
единого доказательства на обоснование правомерности указа 75/2010», –
сказано в сообщении ПСПУ.
В партии считают решение Окружного административного суда Киева
непрофессиональным, необоснованным и несправедливым. «Оно, вместе с
указом 75/2010, встало на защиту национал-фашизма и оправдания зверских
преступлений участников структур, поощряемых указом. Аппелиционная
жалоба на 22 страницах подготовлена и подана. Борьба с неофашистами
продолжается», – заявили «витренковцы».
Как сообщалось, 29 апреля 2010 г. лидер Прогрессивной
социалистической партии Украины (ПСПУ) Н. Витренко подала иск в
окружной административный суд города Киева о ликвидации указа
Президента Украины В. Ющенко от 28 января 2010 г. «О чествовании
участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке» 75/2010. Однако в
июле 2011 г. суд не удовлетворил этот иск, оставив указ в силе
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2011. – 25.07).

ЕКОНОМІКА
На сьогодні ціни на Київському оптовому ринку сільгосппродукції
(ОРСП) «Столичний», який розпочав роботу 15 липня 2011 р., значно
нижчі, ніж в інших закладах торговельної мережі.
Для прикладу порівнюватимемо ціну так званого борщового набору
(цифри надані дирекцією ОРСП «Столичний» та Головним управлінням
внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА).
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Вартість буряка на «Столичному» становить 1,8 грн/кг (на інших
київських ринках – від 2 до 6 грн/кг, на ярмарках – від 2 до 5 грн/кг, в
супермаркетах – від 3 до 5 грн/кг). Картоплі – 1,7 грн/кг (на інших ринках –
від 5 до 8 грн/кг, на ярмарках – від 3 до 6 грн/кг, в супермаркетах – від 4 до
8 грн/кг). Моркви – 3,5 грн/кг (на інших ринках – від 4 до 8 грн/кг, на
ярмарках – від 3 до 7 грн/кг, в супермаркетах – від 4 до 9 грн/кг). Капусти –
0,6 грн/кг (на інших ринках – від 1 до 4 грн/кг, на ярмарках і супермаркетах –
від 1 до 2,5 грн/кг). Помідорів – 2 грн/кг (на інших ринках та ярмарках – від
5 до 10 грн/кг, в супермаркетах – від 5,5 до 11 грн/кг). Цибулі – 2,7 грн/кг (на
інших ринках – від 3,5 до 7 грн/кг, на ярмарках – від 3 до 6 грн/кг, в
супермаркетах – від 4 до 7,5 грн/кг).
«Столичний» введено в експлуатацію згідно із Законом України «Про
оптові ринки сільськогосподарської продукції» та на виконання Державної
цільової програми створення оптових ринків агропродукції. Минулого року
Мінагрополітики провело конкурси з акредитації ринків на отримання ними
статусу «оптового ринку сільськогосподарської продукції» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 25.07).
***
Станом на 22 липня 2011 р. кількість поданих заяв абітурієнтів
становить понад 710 тис., перевірених атестатів абітурієнтів –
215 тис. Найбільше подано заяв до таких вищих навчальних закладів:
1. 22700 – Національний університет «Львівська політехніка»;
2. 21700 – Львівський національний університет імені Івана Франка;
3. 20500 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
4. 20400 – Національний технічний університет України «КПІ»;
5. 19500 – Національний авіаційний університет;
6. 16000 – Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана;
7. 12000 – Дніпропетровський національний університет імені Олеся
Гончара;
8. 11600
–
Національний
педагогічний
університет
імені
М. П. Драгоманова;
9. 10000 – Волинський національний університет імені Лесі Українки;
10.10.10000 – Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника.
Відвідувачів інформаційної системи «Конкурс»: vstup.info – 1,9 млн.
Переглядів сторінок інформаційної системи «Конкурс»: vstup.info – 38 млн
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 22.07).
***
Трубно-колесная компания «Интерпайп» поставила 1,2 тыс. т
бесшовных конструкционных труб датской компании Bladt Industries. Об
этом говорится в сообщении компании.
Как сообщается, трубы «Интерпайп» будут использованы для
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строительства ветряных станций в Северо-Западной Европе. Сумма сделки
не разглашается.
Как заявила директор по продажам труб сегмента широкого потребления
компании В. Смаль, использование трубной продукции «Интерпайп» в
строительстве ветряных станций подтверждает высокие прочностные
характеристики труб. Она также напомнила, что это уже не первый опыт
поставок подобной продукции «Интерпайп» на рынок Европейского Союза.
ООО «Интерпайп Украина» – крупнейший производитель бесшовных
труб. В состав компании входят ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод», ОАО «Интерпайп Новомосковский трубный завод»,
ЗАО «Интерпайп Нико-Тьюб» и ЗАО «Интерпайп трубная компания».
Компанию контролирует предприниматель В. Пинчук (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 25.07).
***
У 2011 р. «Укрзалізниця» витратить понад 9 млн грн на виконання
заходів галузевого плану «Безбар’єрна Україна» щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
Станом на липень 2011р. виконано значний обсяг роботи. А саме:
– реконструйовано пандус при вході в приміський касовий зал вокзалу
станції Львів;
– вокзал станції Чернівці обладнано піктограмами, інформаційними
щитами тощо;
– встановлено тактильну карту розташування приміщень вокзалу станції
Суми;
– обладнано звуковими орієнтирами вокзали станцій Вінниця та
Хмельницький;
– оновлено візуальну інформацію для осіб з обмеженими фізичними
можливостями на вокзалі Сімферополь;
– встановлено кнопки виклику персоналу на вокзалі Севастополь;
– влаштовано спеціалізовані туалетні кабінки для інвалідів на вокзалах
Тернопіль, Суми та ім. Т. Шевченка;
– систематично проводяться технічні навчання з працівниками проїзних
бригад та вокзальних комплексів стосовно покращення обслуговування
інвалідів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 22.07).
***
Обсяги чистої безготівкової емісії в 2010 р. становили 35,5 млрд грн,
що в 6,4 раза, або на 29,9 млрд грн більше, ніж у 2009 р. Про це повідомив
Національний банк України, передає «Дело».
Загалом 2010 р. Національний банк емітував 128,6 млрд грн, що на
12,6 млрд грн, або на 8,9 % менше, ніж у 2009 р. Разом з тим вилучено
регулятором з обігу – 93,2 млрд грн, це на 42,5 млрд грн, або на 31,4 %
менше, ніж роком раніше. 70,9 % або 91,1 млрд грн з випущених в обіг
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Нацбанком коштів були емітовані через «валютний» канал, коли регулятор
купував валюту для формування золотовалютних резервів.
Четверта частина емісії – 25,1 % або 32,3 млрд грн, надходила в обіг
через викуп облігацій внутрішньої держпозики. Решта 5,2 млрд грн
потрапили в обіг через кредити, надані регулятором банкам на підтримання
їх ліквідності. Через погашення держоблігацій НБУ вилучив з обігу
18,7 млрд грн. Ще 18,5 млрд грн становили погашення банками
заборгованості перед НБУ за кредитами рефінансування.
Процедура емісії грошей в Україні строго регламентована. Вона
здійснюється виключно в безготівковій формі шляхом зарахування
відповідної суми коштів на кореспондентські рахунки українських банків в
НБУ. Коли ж гроші вилучаються з обігу, то відповідна сума, навпаки,
списується з цих рахунків.
Готівкові гроші випускаються в обіг або вилучаються з обігу виключно в
обмін на безготівкові. На загальний обсяг грошей в обігу операції
перетворення безготівкових коштів у готівку не впливають (Українська
правда (www.pravda.com.ua). – 2011. – 26.07).
***
ПАТ «Укртелеком» у квітні – червні 2011 р. отримало чистий
збиток на рівні 15,18 млн грн, тоді як аналогічний період 2010 р. чистий
прибуток компанії становив 84,08 млн грн. Згідно з повідомленням, чистий
дохід «Укртелекому» у квітні – червні 2011 р. знизився на 1,6 % – до
1 млрд 699,9 млн грн. Валовий прибуток компанії у другому кварталі
зменшився порівняно з аналогічним показником 2010 р. на 3,3 % – до
358,86 млн грн, операційний – на 25,5 %, до 65,64 млн грн.
У цілому за перше півріччя «Укртелеком» отримав чистий збиток
215,41 млн грн порівняно з чистим прибутком 47,97 млн грн у першому
півріччі 2010 р. Його чистий дохід зменшився на 2,1 % – до
3 млрд 330,94 млн грн.
Валовий прибуток компанії в першому півріччі знизилася на 15 % – до
595,55 млн грн, а операційний збиток становив 35,92 млн грн проти
операційного прибутку 130,48 млн грн у першому півріччі 2010 р.
Як повідомлялося, Фонд держмайна за підсумками оголошеного восени
2010 р. конкурсу в 2011 р. і продав 92,79 % акцій «Укртелекому» українській
«дочці» австрійської EPIC – ТОВ «ЕСУ» за 10 млрд 575,1 млн грн. Операція
була закрита у травні.
«Укртелеком» в 2010 р. скоротив чистий збиток на 43,9 % – до
258,77 млн грн, його чистий дохід знизився на 1,7 % – до
6 млрд 749,3 млн грн.
У І кварталі 2011 р. компанія збільшила чистий збиток в 5,5 раза
порівняно з аналогічним періодом 2010 р. – до 200,23 млн грн, її чистий дохід
скоротився на 2,7 % – до 1 млрд 631,04 млн грн (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2011. – 25.07).
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***
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні
на 1 липня 2011 р. скоротилася на 6 % порівняно із заборгованістю на
1 червня і становила 1,187 млрд грн. Такі дані наводить Державна служба
статистики.
За даними Держстату, сума заборгованості із зарплат на 1 липня 2011 р.
зменшилася на 2,6 % порівняно з показниким на початок 2011 р. і на 33,8 % –
на 1 липня 2010 р.
У червні 2011 р. найбільше скорочення заборгованості із зарплат
зафіксоване в Харківській (на 20,7 %), Одеській (на 8,5 %), Київській (на
8,1 %), Закарпатській (на 7,4 %), Полтавській (на 7,4 %), Донецькій (на 5 %)
областях і в Києві (на 8,1 %).
При цьому зростання заборгованості з виплати зарплати зафіксоване у
Херсонській (на 13,9 %), Вінницькій (на 6,2 %), Чернівецькій (на 2,8 %),
Тернопільській (на 1,9 %), Львівській (на 1,3 %) областях і в Севастополі (на
3,6 %). За даними Держстату, сума невиплаченої заробітної плати становить
4 % фонду оплати праці за червень 2011 р.
Сума заборгованості із зарплат на 1 липня 2011 р. економічно активних
підприємств (установ, організацій) становить 600,6 млн грн, економічно
неактивних – 73,9 млн грн, підприємств-банкрутів – 512 млн грн.
Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати спостерігалась у
промисловості – 659 млн грн, нерухомості – 160,9 млн грн, будівництві –
153,6 млн грн, на підприємствах транспорту та зв’язку – 62,5 млн грн,
торгівлі і ремонту автомобілів – 40,5 млн грн, сільському господарстві –
37,5 млн грн, наданні комунальних та індивідуальних послуг – 35,7 млн грн
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2011. – 25.07).
***
З 1 липня 2011 р. промислові споживачі газу платитимуть за
блакитне паливо близько 500 дол. за 1 тис. куб. м з урахуванням ПДВ, 2 %
збору у вигляді цільової надбавки та тарифу на транспортування.
Як відомо, Національна комісія регулювання електроенергетики на
липень підвищила граничні ціни на газ для бюджетних організацій та
установ, промислових споживачів на 18,42 % до 3023,5 грн за 1 тис. куб. м,
без ПДВ, збору до затвердженого тарифу на газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу.
Згідно з додатковою угодою до договору поставки природного газу ДК
«Газ України» з одним із волинських підприємств, з 1 липня 2011 р. ціна
1 тис. куб. м природного газу буде коштувати для цього підприємства
3023,5 грн. З урахуванням тарифу на транспортування та 2 % збору у вигляді
цільової надбавки 1 тис. куб. м коштуватиме 3368 грн. А з урахування 20 % –
4042,76 грн за 1 тис. куб. м. У такому випадку, згідно з курсом Нацбанку на
25 липня, 1 тис. куб. м коштуватиме 507 дол.
Нагадаємо, у ІІІ кварталі ціна російського газу для НАК «Нафтогаз
України» підвищилась на 19,2 % до 354 дол. за 1 тис.куб. м порівняно з
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ІІ кварталом 2011 р. У І кварталі імпортний газ коштував близько 264 дол. за
1 тис. куб. м, у ІІ – близько 297 дол. За 1 тис. куб. м.
Раніше голова «Газпрому» О. Міллер прогнозував, що до кінця 2011 р.
ціни на газ зростуть до 500 дол. за 1 тис. куб. (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2011. – 25.07).
***
Холдинг «Вертолеты России» отказался от совместного с Украиной
производства двигателей для учебных вертолетов «Ансат». Об этом
заявил президент компании «Мотор Січ» В. Богуслаев.
Совместное с «Мотор Січ» производство должно было выпускать
двигатели МС-500В, которые заменили бы на российских вертолетах
американские силовые установки PW-207 компании Pratt & Whitney.
По какой причине «Вертолеты России» приняли решение отказаться от
совместного производства МС-500В, не уточняется. Ранее в «Мотор Січ»
заявляли, что переговоры по совместному производству МС-500В,
проводившиеся с 2009 г., находятся в финальной стадии, а выпуск силовых
установок в России намечен на 2012 г. Однако теперь в России действует
«Стратегия развития авиапромышленности до 2015 г.», одна из задач которой
– создание полного цикла производства вертолетных двигателей на
территории России.
Как отмечает газета, доля «Мотор Січ» на российском рынке снизилась с
50 % в 2009 г. до 30 % в 2010 г. При этом доля азиатских стран в структуре
экспортных поставок «Мотор Січ» стала расти, в частности, за счет Китая.
Ранее с этой страной было заключено соглашение на поставку
250 двигателей АИ-222-25Ф для учебных самолетов L-15 LIFT (Четверта
Влада (http://4vlada.net). – 2011. – 26.07).
***
Компания Shell изучает площадки для добычи сланцевого газа в
Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил заместитель
председателя Харьковской областной госадминистрации Ю. Сапронов. Он
отметил, что это основной интерес компании в Харьковской области. При
этом Ю. Сапронов подчеркнул, что руководство области также
заинтересовано в приходе в регион крупной компании с международным
именем.
«По оценкам Геологического агентства США, в Украине от
5 до 8 трл. куб. м залежей сланцевого газа. Поэтому, безусловно Shell нам
стратегически интересен. Я не могу сегодня сказать, о какой сумме
инвестиций идет речь, но речь идет о сумме не менее 1 млрд долл. Если Shell
придет к разведывательному бурению в этом году, то реализация проекта
займет 3–5 лет», – подчеркнул Ю. Сапронов.
Кроме того, он отметил, что помимо организации добычи сланцевого
газа Shell заинтересована в создании сети заправок на основных
автомагистралях в направлении Киева, Донецка и Днепропетровска.
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Как сообщалось, Президент Украины В. Янукович на Давосском форуме
в январе текущего года заявил, что в Украине ожидают от компании Shell
начала работы по добыче сланцевого газа (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2011. – 26.07).
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