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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України з нагоди Дня хрещення
Київської Русі-України
Дорогі співвітчизники!
Вітаю вас з Днем хрещення Київської Русі-України, святом, яке дароване
нам Богом і відзначається в день пам’яті Святого рівноапостольного князя
Володимира.
Шлях до процвітання й добробуту в українському суспільстві пролягає
не лише через економічне зростання та громадську єдність. Ці важливі
складові поступу країни не можуть бути самодостатніми поза високою
мораллю й духовним розвитком суспільства.
Віра завжди була для нашого народу життєдайною силою, яка
допомагала вистояти та зберегти свою ідентичність, збагачувала її святістю
духа і благочестям. Ми пишаємося своєю багатою духовною спадщиною,
цінуємо, відроджуємо і примножуємо її.
У цей радісний день щиро бажаю вірянам миру, добра, злагоди та
духовної наснаги в служінні Господу.
Нехай Бог береже усіх нас і Україну!
Віктор Янукович
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 28.07).

Микола Азаров: Гривня є і буде стабільною
Об’єктивно країна подолала дуже важливий етап виходу з кризи – такий
основний висновок зробив Прем’єр-міністр України М. Азаров 27 липня під
час засідання Кабінету Міністрів, на якому уряд разом з керівниками регіонів
аналізував підсумки першого півріччя.
«Сьогодні в Україні абсолютно стабільна – як ніколи раніше – фінансова
ситуація. Зростають промисловість, сільське господарство, будівництво», –
наголосив М. Азаров, зазначивши, що рівно два роки тому Україна стала
лідером у світі за темпами падіння економіки, а тодішній уряд існував
виключно в борг: кожна друга гривня в бюджеті була запозичена. Тоді
Україні було присвоєно «червоний» – небезпечний – дефолт-індекс.
Прем’єр-міністр України зазначив, що на сьогодні «уряд навіть зміг на
3,5 млрд грн скоротити дефіцит державного бюджету». Як наслідок,
буквально днями міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вчерговий
раз підвищило суверенний рейтинг України.
«Уряд створив міцний запас всіх державних ресурсів: від газу до
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пшениці. Курс гривні є і буде, безумовно, стабільний, бюджетна і грошовокредитна політика зважена і погоджена між урядом і НБУ», – наголосив
М. Азаров, додавши, що «все це авторитетно відзначив Міжнародний
валютний фонд».
Водночас М. Азаров зазначив, що такі показники зростання не можна
вважати однозначним досягненням. «Скоріше, це створений нами шанс для
країни: нарешті вийти з кризової смуги, подолати “українські гірки” підйомів
і провалів економіки, почати впевнено планувати життя на роки вперед», –
наголосив глава уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Г. Булахова, мол. наук. співроб.

В Україні триває збиральна кампанія-2011
Сьогодні увага не лише аграріїв та експертів, а й урядовців
зосереджена на збиранні та збереженні врожаю. Прем’єр-міністр М. Азаров
наголосив на цьому питанні як на одному з найважливіших завдань уряду та
місцевих органів влади. За його словами, необхідно «забезпечити умови для
вчасного збирання зерна з мінімальними втратами та доведення його до
кондиції». Крім того, підкреслив Прем’єр, потрібно, «як кажуть, взяти з поля
кожен колос. Кожна погожа година з ранку до ночі має бути раціонально
використана для збирання врожаю».
Через надмірні опади масові жнива в цьому році розпочалися із
запізненням. Проте наразі більше половини з 12 млн га ранніх зернових і
зернобобових культур уже обмолочено. І хоча двотижневі дощі на початку
літа завдали шкоди центральній Україні – Кіровоградській, Черкаській та
Київській областям та півночі Миколаївщини та Одещини, начальник
Українського гідрометеорологічного центру М. Кульбіда налаштований
оптимістично. Як зауважує експерт, дощі не становлять серйозної загрози
для врожаю цього року, хоча й позначаться на дозріванні та збиранні деяких
культур.
За оцінками експертів, найкращі врожаї можна чекати на Закарпатті –
33 ц з 1 га, найгірші – на Дніпропетровщині – лише 21,5. Міністерство
аграрної політики й продовольства загалом прогнозує підвищення врожаю
зернових і зернобобових культур у поточному році із 45 млн т до 47 млн т
(майже на 8 млн т більше, ніж минулого року). Нагадаємо, що у 2010 р.
Україна зібрала 39,2 млн т зерна, при тому, що її внутрішні потреби
становлять близько 26 млн т.
За попередніми розрахунками врожай пшениці порівняно з показниками
минулого року зросте на 17,4 %, кукурудзи – на 15 %, грубих зернових
(ячмінь, овес, жито, просо, змішане зерно) – на 10,2 %.
Водночас погодні умови, без сумніву, вплинуть на якість врожаю:
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відсоток фуражного зерна у 2011 р. орієнтовно зросте до 60 %, а
продовольчого – зменшиться до 40 %. Про це заявив міністр аграрної
політики та продовольства України М. Присяжнюк. «Враховуючи погодні
умови, ми певний відсоток якості зерна повинні зменшити, тобто частину
зернових буде переведено у фуражну групу. Якщо закономірно фуражного
зерна ми отримуємо 45 %, а продовольчого 55 %, то сьогодні ми
прогнозуємо, що фуражного буде 60 %, а продовольчого 40 %», – зазначив
міністр.
Незалежні експерти в принципі підтримують урядові прогнози. За
розрахунками генерального директора Української аграрної конфедерації
С. Стоянова, Україна може розраховувати на 19 млн т пшениці, ячменю –
9 млн т, з огляду на середню врожайність за три роки на рівні 22 ц/га.
«Думаю, вона буде більшою, тому що цьогорічний показник на рівні
22,7 ц/га ґрунтується на першому ярому ячмені з південних областей, де він
дрібний. Кукурудза матиме 17 млн т, тому що зараз умови кращі, ніж у
2009 р., коли були дуже низькі запаси вологи в ґрунті протягом року. Решта –
горох, гречка, просо і жито – всього 2 млн т», – зазначає С. Стоянов.
Щоправда, такі цифри фахівці розглядають як оптимістичні показники.
Так, керівник дослідницьких програм аналітичного центру «Універсітас»
О. Якубін зазначає: «Оптимістичний сценарій виходить з того, що Україна
зможе вийти на врожайність 47 млн т зернових та зернобобових культур. У
першу чергу за рахунок збільшення врожайності частини круп’яних культур
та кукурудзи. Проте цей сценарій не враховує неминучих втрат частини
врожаю», – зазначив експерт.
Другий, песимістичний сценарій, проаналізований експертом, виходить з
того, що врожайність не перевищить 42 млн т зернових. «Слабкість цього
сценарію, на наш погляд, полягає в базуванні на завищених даних про
збитки, заподіяні нещодавньою негодою, для усіх видів агропродукції, а
також неврахуванні позитивного впливу збільшення вологості на цілий ряд
культур, зокрема пізніх зернових, круп’яних, соняшнику тощо», – вважає
експерт.
Третій, реалістичний сценарій, на думку О. Якубіна, виходить з
показника 44–45 млн т зернових, що є значно більшим, ніж у минулому році,
а тому зможе забезпечити утримання продовольчої та цінової стабільності в
країні (Сценарні прогнози щодо врожаю 2011 р. (www.golosiyiv.kiev.ua). –
2011. –11.07).
Враховуючи врожай у розмірі 47 млн т і перехідні запаси в обсязі
7,5 млн т, у цілому баланс зерна становитиме близько 54 млн т. Отже, якщо
враховувати, що 4 млн т необхідні для перехідних залишків, а 26 млн т – на
споживання, то прогнози щодо експорту оцінюються в межах 20 млн т.
Таким чином, Україна може посісти третє місце за обсягом експорту грубих
зернових, після США і Аргентини (В. Янукович поздравил хлеборобов
Херсонщины
с
намолотом
первого
миллиона
тонн
зерна
http://www.ya2006.com.ua. –2011. – 19.07).
Щоправда, міжнародні експерти в оцінках перспектив українського
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врожаю більш помірковані, ніж вітчизняні: прогноз щодо збору зернових в
Україні в майбутньому сезоні продовольча і сільськогосподарська
організація ООН (FAO) озвучує на рівні 44 млн т. На думку експертів
організації, урожай пшениці становитиме 20,2 млн т, ячменю – 8,8 млн т,
кукурудзи – 13 млн т.
Ще більшу стриманість демонструє міністерство сільського
господарства США, що знизило прогноз урожаю зерна в Україні у 2011 р. до
42,4 млн т. Оцінка знижена, в основному, за рахунок пшениці, валовий збір
якої очікується на рівні 18 млн т, тоді як у червні USDA прогнозувало його в
обсязі 19 млн т. Американські експерти також знизили на 8,2 % прогноз
експорту зерна з України у 2011–2012 маркетинговому році (липень –
червень) з 19,5 млн т до 17,9 млн т за рахунок пшениці (Економічна правда
(www.pravda.com.ua). –2011. – 12.07).
У будь-якому випадку гарний врожай цього року актуалізує питання
його успішної закупівлі та зберігання. Як наголосив міністр аграрної
політики і продовольства М. Присяжнюк, технічне переоснащення аграрного
сектору – «це питання номер один, яке порушив глава держави». За словами
міністра, брак зернозбиральної техніки призводить до втрат під час збирання
зернових. Міністр повідомив, що Державна продовольчо-зернова корпорація
України за допомогою уряду придбала в лізинг 500 комбайнів, а найближчим
часом буде доопрацьована програма з відновлення виробництва
сільськогосподарської техніки.
Як повідомив перший заступник голови Держрезерву М. Косиченко,
сьогодні проводиться активна підготовка державних підприємств системи
резерву до прийому і зберігання зерна. «Думаю, через тиждень Держрезерв
зможе почати процедуру його закупівлі», – зазначив чиновник. Вже
найближчим часом, пообіцяв М. Косиченко, будуть підготовлені і
затверджені зміни щодо закупівель зерна нового врожаю.
Крім того, керівництвом відомства вже підготовлено лист до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про виділення
додаткового фінансування закупівель, у зв’язку з дорученням першого віцепрем’єр міністра А. Клюєва про збір і зберігання врожаю. На даному етапі
Державне агентство резерву вивчає власні фінансові можливості для
організації закупівель зерна. Передбачається, що для цих цілей агентство
зможе відшукати орієнтовно 60 млн грн (Госрезерв планує витратити на
закупівлі зерна близько 60 млн грн (www.agriagency.com.ua). – 2011. –
18.07).
Період жнив традиційно порушує питання не лише забезпечення
збирання та зберігання врожаю, а вкотре активізує питання цінової політики.
Як наголосив голова Державного агентства резерву Україні О. Лелюк,
«розпорядження Кабінету Міністрів щодо забезпечення цінової і
продовольчої стабільності на ринку зерна повинно виконуватися серйозно,
детально, з урахуванням найвигіднішого рівня пропозиції зерна аграріями».
Водночас прогнозовані достатньо високі врожаї зерна в Україні не
означатимуть, на переконання аналітиків, здешевлення хліба для споживачів
5

і не гарантуватимуть високих прибутків аграріям. Підстави для таких оцінок
дає зниження світових цін на зерно з відповідною реакцією вітчизняного
ринку – за останні два тижні ціни на зерно в Україні впали до 1500–1200 грн
за 1 т пшениці (для порівняння: за межами країни ціни майже вдвічі вищі).
Нарешті, не останню роль у формуванні цін у поточному році відіграє
регламентування роботи аграрного сектору державними органами. По-перше,
на роботу трейдерів вплинуло скасування повернення ПДВ при проведенні
експортних операцій. По-друге, запровадження вивізних мит на ряд зернових
також не могло не вплинути на роботу галузі. За новим установленим урядом
порядком, експортерам, щоб продати зернові, доведеться сплатити державі за
1 т пшениці не менше 17 євро, кукурудзи – не менше 20 євро, а ячменю – не
менше 23 євро. При цьому експерти прогнозують, що ці 17–25 євро
недоотримають саме виробники збіжжя. «Не дуже віриться, що трейдери
платитимуть. Вони свою маржу 5–7 % все одно залишать у ціні. Тому
втрачатимуть, у першу чергу, селяни, які не мають власних можливостей
транспортувати та зберігати зерно», – прогнозує президент асоціації
«Українського клубу аграрного бізнесу» А. Ліссітса.
Водночас треба визнати, що мита, які було введено Україною, є, за
словами аналітиків, більш справедливим методом державного контролю над
експортом, ніж квоти, які країна застосовувала минулого року, і на які було
багато нарікань з боку міжнародних бізнес-організацій.
Враховуючи цьогорічне зростання собівартості виробництва зерна,
зниження цін принесе агрогосподарствам, особливо дрібним і середнім,
досить великі збитки. Нинішній рівень цін, що сформувався на ринку, ледь
покриває собівартість, але для погашення кредитів аграрії змушені продавати
зерно вже сьогодні: з 33 млрд грн кредитів, залучених аграріями, 12 млрд грн
повинні бути погашені до вересня.
Щоб заощадити час і дати можливість сільгоспвиробникам не
продавати зерно за несприятливої кон’юнктури, аграрні громадські
організації звернулися до Нацбанку з проханням пролонгувати ці кредити на
шість місяців. Цю вимогу вже підтримав перший віце-прем’єр-міністр,
міністр економічного розвитку і торгівлі А. Клюєв. Він звернувся до
Національного банку з проханням посприяти пролонгації кредитів, виданих
сільськогосподарським виробникам. НБУ обіцяє підтримати аграріїв – під
час зустрічі з Президентом голова Національного банку України С. Арбузов
повідомив, що обсяги кредитування сільгоспвиробників в Україні будуть
збільшуватися. «Ми сьогодні докладемо зусиль, щоб аграрний сектор
одержав ще більше грошей», – заявив С. Арбузов після зустрічі з
Президентом, проте про рішення щодо пролонгації аграрних кредитів поки
що не повідомлялося.
Тим часом, сільськогосподарські виробники об’єднують зусилля для
вирішення «цінового питання». Так, Аграрний союз України ініціював
створення Незалежної громадської експертної ради щодо ціноутворення на
аграрному ринку. До складу ради увійшли представники Аграрного союзу
України, Української аграрної конфедерації, Асоціації фермерів та приватних
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землевласників України, Українського клубу аграрного бізнесу, Асоціації
союзу бірж України, УкрАгроКонсалт, Консалтингової агенції ААА.
Члени ради констатують: ринкова ціна на пшеницю та ячмінь, що
складається в Україні на сьогодні з урахуванням змін (введення мита, ПДВ та
інше), є нижчою собівартості, що призведе до значних збитків
товаровиробників. Вирішення проблеми експерти галузі вбачають у:
– відміні експортного мита на зернові культури;
– врегулюванні питання щодо ПДВ при експорті зернових;
– відміні підвищення тарифів на перевалку та транспортування
зерна;
– забезпеченні Аграрним фондом України закупівлі зерна на суму
не менше, ніж 2 млрд грн протягом липня за мінімальними
інтервенційними цінами;
– розгляді Національним банком України питання пролонгації
кредитних угод із сільгоспвиробниками строком до шести
місяців;
– утриманні сільгоспвиробників від продажу зерна з нового
урожаю за демпінговими цінами.
Поки що ситуація на ринку залишається невизначеною через ряд
причин. По-перше, до завершення жнив складно дати оцінку якості врожаю.
По-друге, перспективи ринку зернових залежатимуть значним чином від
потреб сільгоспвиробників у нагальному поповненні грошових резервів.
Загалом перспективи цьогорічного врожаю, незважаючи на неідеальні
погодні умови, цілком оптимістичні. Та й експерти досить високо оцінюють
середньо- та довгострокові перспективи українського аграрного сектору. Так,
керівник Німецького аграрного центру Г. Шюле переконаний, що нинішній
рік стане переломним для сільського господарства після кризи – поступово
з’являються всі передумови, щоб Україна реалізувала свій аграрний
потенціал. «Очевидно, Україна мала б бути експортером номер один у світі –
за всіма видами сільськогосподарської продукції. Поки вона серед лідерів
лише по пшениці, кукурудзі і рапсу. Я переконаний, що за 10–15 років
ситуація буде зовсім іншою», – прогнозує Г. Шюле.
Наразі аграрії покладають надії на приплив капіталу внаслідок
очікуваного скасування мораторію на продаж землі, та й урядовці обіцяють
до 2015 р. реалізувати два національні проекти, метою яких є значне та
динамічне покращення показників виробництва сільськогосподарської
продукції: «Ефективне тваринництво» та «Зерно України». Тож залишається
сподіватися, що плани уряду будуть успішно реалізовані, а сільське
господарство невдовзі досягне пророкованих йому висот.
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С. Горова, влас. кор. СІАЗ НБУВ

Украину уже готовят к изменению климата
Затяжная жара до 40 градусов, как прошлым летом, или резкое
изменение погоды с ливней на сухую жару и наоборот, как это происходило в
июне – июле этого года, делают Украину похожей на тропическую Африку.
Как информируют СМИ, старший научный сотрудник Украинского
гидрометеорологического НИИ В. Тимофеев говорит, что подобные
нынешним резкие изменения погоды были и 10, и 20 лет назад, однако сейчас
они происходят чаще – с периодичностью неделю-две. «Это значит, что
летом наш умеренный климат становится похожим на тропический. На юге и
в Крыму стало больше осадков», – рассказал он.
Эксперты-аграрии говорят, что в новых температурных режимах в
Украине можно будет выращивать бананы, но не в промышленных
масштабах. «Их уже отдельные садоводы выращивают в Крыму», – говорит
эксперт агрорынка «Ассоциации» Украинского клуба агробизнеса
Р. Сластен.
По информации СМИ, метеорологи заявляют, что в следующие
пятьдесят лет в Украине станет значительно теплее, что заметно изменит
климат. Если прогнозы оправдаются, температура в Киеве может стать почти
такой как в Крыму, а в крымском регионе можно будет, как в тропиках, опять
таки, выращивать бананы.
Также метеорологи считают, что в Закарпатье можно ожидать частых
паводков, а в Крыму и в предгорьях Карпат может участиться сход селей. На
юге Украины будут ливневые дожди, а на востоке страны ураганные ветры
станут обычным явлением.
Следует отметить, что природные аномалии в Украине, нехарактерные
для этого региона, в последнее время происходят чаще, чем ранее. Так в
Симферополе и Керчи выпал гигантский град, а в Запорожской области
пронесся разрушающий смерч. Такие сюрпризы для Украины становятся
довольно частыми. Ученые отмечают, что катаклизмы различного рода
становятся все более интенсивными по мере глобального потепления. Они
уверены, что в будущем природных катастроф будет еще больше, а их
последствия – серьезнее.
Как полагают специалисты, наиболее чувствительными к изменениям
климата окажутся гипертоники, поскольку климат в Украине станет
характеризоваться сильными антициклонами.
По словам начальника украинского Гидрометцентра Н. Кульбиды,
прошедший (2010 г.) год был теплее предыдущего и почти повторил
показатели рекордного 2007 г. Это подтверждает, что на территории
Украины происходят те же глобальные процессы повышения температурного
режима, что и во всем мире.
По его словам, среднегодовая температура на востоке, юго-востоке и
юге Украины более чем на два градуса превышала норму. На западе Украины
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показатели тоже были выше средних.
«Если говорить на примере Киева, то 2000–2010 гг. были самыми
теплыми за все время наблюдений – с 1961 г., – отметил глава
Гидрометцентра. – За этот период ни в одном году среднегодовая
температура не была даже близкой к норме, причем с каждым годом она
повышалась. В 2000–2010 гг. жаркими были все десять лет, тогда как в
90-х, которые на всем земном шаре считаются самыми теплыми за всю
историю наблюдений, таких годов по Киеву было семь, в 80-х – четыре, а в
70-х и 60-х – по три».
Кроме того, как рассказал Н. Кульбида, в Украине наблюдаются и
аномальные осадки. В частности, на юге страны в прошлом году их выпало
140–150 % от нормы. При этом идет процесс выравнивания количества
осадков между лесными-лесостепными регионами страны и степными
регионами Крыма, а это может оказаться весьма полезным для сельского
хозяйства.
Также в 2010 г. было зарегистрировано рекордное количество
стихийных метеорологических явлений – 250 случаев. Опасных погодных
явлений в прошедшем году наблюдалось около 3 тыс., что лишний раз
подтверждает слова экспертов о том, что погода в мире становится все более
непредсказуемой.
Следует обратить внимание на то, что СМИ все чаще информируют о
прогнозах ученых относительно снижения солнечной активности, которое
может произойти в течение ближайших 10 лет. Следствием этого может стать
повторение так называемого «Малого Ледникового периода», случившегося
в XVII веке.
Согласно прогнозам ученых, частота появления солнечных пятен в
ближайшие годы может значительно снизиться. Цикл образования новых
солнечных пятен, влияющих на температуру Земли, составляет 11 лет.
Однако
сотрудники
Американской
национальной
обсерватории
предполагают, что следующий цикл может сильно запоздать или же не
случиться вовсе. По самым оптимистичным прогнозам, утверждают они,
новый цикл может начаться в 2020–2021 гг.
Ученые размышляют, приведет ли изменение солнечной активности ко
второму «Минимуму Маундера» – периоду резкого спада солнечной
активности, который длился 70 лет, с 1645 по 1715 гг. В течение этого
времени, известного также как «Малый ледниковый период», река Темза
покрылась почти 30-сантиметровым слоем льда, по которому конные
извозчики успешно передвигались от Уайтхолла до Лондонского моста.
По прогнозам исследователей, спад солнечной активности может
привести к тому, что температура в среднем по планете упадет на
0,5 градуса. Однако большинство ученых уверенны, что бить тревогу пока
рано. Во время «Малого Ледникового периода» в XVII температура воздуха
ощутимо снизилась лишь на северо-западе Европы, да и то всего на
4 градуса. На всей остальной планете температура упала всего на полградуса.
Другой проблемой, которая вновь оказалась в центре внимания ученых
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в связи с последними данными о спаде солнечной активности, стало
глобальное потепление. Ряд экспертов утверждает, что незначительное, в
общем, похолодание может спасти Землю от предсказанных ранее резких
скачков температуры на планете.
«Если все будет так, как мы предсказываем, то в ближайшие годы
температура на Земле упадет менее чем на 1 градус. При этом выбросы
парниковых газов в атмосферу, как ожидается, приведут к повышению
средних температурных показателей на планете на 1,5–4,5 градуса к
2100 г.», – заявил ученый-метеоролог Ф. Хилл.
«Солнечная активность с трудом прогнозируется, поэтому с нашей
стороны было бы большой наивностью надеяться, что солнце спасет нас от
глобального потепления», – добавил ученый.
Кроме того, не стоит забывать, что сколько бы ни продлился спад
солнечной активности, это лишь временное явление, напоминают эксперты.
В свою очередь эксперт Международного центра перспективных
исследований И. Газизулин отметил, опираясь на исследование
Национальной метеорологической службы Великой Британии «Последствия
изменения климата. Украина», что до конца XXI века в Украине могут
увеличиться периоды летней засухи, а зимний период значительно
сократится. «Британские ученые считают, что в связи с повышением
экстремальных температур в будущем, в Украине до конца XXI века могут
увеличиться периоды летней засухи», – говорит И. Газизулин.
По его словам, многомодельное исследование с использованием
сценария среднего уровня выбросов позволяет предположить, что в Европе в
целом и в Украине, в частности, уменьшиться количество снежных и
морозных дней, морозные сезоны станут короче, а количество территорий,
где мороза не бывает, значительно увеличится. Так, в северной части
Украины до 2100 г. по сравнению со средними показателями периода с 1961–
1990 гг. морозный период может сократиться на 60 дней.
Такие климатические метаморфозы могут привести к уменьшению
пополнения запасов грунтовых вод, что в свою очередь приведет к дефициту
питьевой воды. Особенно остро эта проблема возникнет в степных регионах
Украины.
И, наконец, о предметах наиболее практических: следует отметить, что,
по мнению директора компании «ПроАгро» Н. Верницкого, частая смена
погоды все же не повлияет на цены на сезонные продукты. «Овощи и фрукты
будут и дальше дешеветь, вплоть до августа. В середине месяца цены
стабилизируются, а начиная с сентября, пойдут вверх», – прогнозирует
Н. Верницкий. Благодаря влаге в этом году плодоносные растения дольше
живут, а значит больше плодоносят.
По словам экспертов, урожай свеклы, капусты и картофеля, по
сравнению с 2010 г., может быть выше на 10–15 %. «Из-за этого в сентябре
картошка может быть дешевле на 1 грн, чем в начале осени 2010 г., и цена
составит порядка 3 грн за кг», – прикидывает эксперт агрорынка
«Ассоциации “Украинского клуба агробизнеса”» Р. Сластен.
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Сейчас ее цена 7–8 грн/кг. По словам начальника отдела
агрометрологии Укргидрометцентра Т. Адаменко, для помидоров погода
выдалась «нервной»: теплая и влажная, что чревато сорняками и болезнями.
Правда, критический период томаты ждет ближе к осени, с приходом
холодных ночей. «Цена на них будет держаться на уровне 3–8 грн/кг в
зависимости от качества и региона», – уверен Р. Сластен.
Урожайность зерновых эксперты ожидают не больше, чем в прошлом
году – около 39 млн т. Прогнозы правительства более оптимистичны – до
47 млн т (уже собрано более 15 млн т). На 20 % больше чем в прошлом году
планируют собрать риса и гречки.
В Украине на государственном уровне уже готовится документ с
названием: «Национальный план адаптации к климатическим изменениям».
Об этом, как сообщают СМИ, проинформировала ответственная за связи со
СМИ Госагентства экологических инвестиций при Кабмине И. Заец. «Перед
нами поставлена задача – составить “План адаптации”, – рассказали
специалисты агентства. – Потом он будет согласован с Минфином и
Минюстом».
По сути, в плане прописано, что следует учесть текущие и
прогнозируемые изменения климата, возможные последствия для всех
экономических секторов, например, энергетики. Придется задуматься над
тем, как эффективнее охлаждать АЭС в жаркие летние месяцы. Также нужно
учитывать то, что потребление электроэнергии летом из-за включенных
кондиционеров практически такое же, как и зимой, когда массово
включаются обогреватели.
По словам экологов из госагентства, скорее всего в плане будут
прописаны рекомендации для аграриев – каким сортам овощей и злаков
отдавать приоритет, а от каких воздержаться. Например, есть смысл перейти
на выращивание более поздних сортов пшеницы. Что касается овощей, то, по
словам экологов, нужно серьезно рассматривать такую выгоду от потепления
климата, как возможность сбора двух урожаев в год (например, капусты,
гороха, моркови и т. д.).
Первая версия «Плана адаптации» может быть составлена уже
нынешней осенью.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Литвин направив телеграми
співчуття Голові Палати Радників Парламенту Королівства Марокко
Мохаммеду Шейху Біаділлаху і Голові Палати Представників
Парламенту Королівства Марокко Абдельвахаду Раді у зв’язку із
численними людськими жертвами внаслідок падіння військового літака
поблизу міста Гулімін.
«Українські парламентарії вражені звісткою про численні людські
жертви внаслідок жахливої трагедії – падіння військового літака поблизу
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міста Гулімін», – зазначається в телеграмах.
В. Литвин від імені народних депутатів України просить передати
співчуття і слова підтримки рідним та близьким загиблих (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Председатель Верховной Рады В. Литвин должен официально
разъяснить причины задержки с подписанием закона о пенсионной
реформе. Об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции
Партии регионов А. Кинах.
«Пока полной ясности нет, по какой причине задерживается подписание
закона спикером парламента, и официальной информации по данному
вопросу нет. Я думаю, что крайне важно внести ясность, в связи с чем не
подписывается этот закон спикером парламента», – сказал А. Кинах.
По его мнению, существует две возможные причины промедления с
подписанием документа: наличие в принятом законе несогласованностей в
тексте и регистрация проекта постановления об отмене решения парламента
о принятии закона.
В связи с этим представитель ПР считает целесообразным проведение
внеочередной сессии в случае официального подтверждения невозможности
подписания спикером закона из-за регистрации проекта постановления об
отмене голосования за него.
«Ели речь идет только о регламентных требованиях, связанных с
зарегистрированным проектом постановления, а сам текст законопроекта не
вызывает серьезных юридических проблем, то, безусловно, чтобы провести
эту процедуру, было бы целесообразно провести внеплановое заседание
парламента и выполнить регламент, и таким образом дать возможность
подписать данный закон», – сказал А. Кинах (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 27.07).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності за період роботи VIII сесії провів 21 засідання, на яких
розглянуто 195 питань. Протягом сесії в комітеті на розгляді перебувало
115 законопроектів, з опрацювання яких комітет визначено головним.
За поданням комітету Верховною Радою ухвалено 21 закон у цілому, на
доопрацювання повернуто 7 проектів, відхилено або знято з розгляду – 69.
У комітеті зібрано та проаналізовано інформацію з питань
законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів України.
Комітетом проведено низку заходів, на яких розглядалися питання
вдосконалення підготовки кадрів для системи МВС, обговорено положення
проектів законів про внесення змін до Закону «Про міліцію» щодо
вдосконалення системи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ
(реєстр. № 7547) та про внесення змін до ст. 18 Закону «Про міліцію» (щодо
підготовки фахівців) (реєстр. № 8210).
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Комітет провів кілька міжнародних заходів – науково-практичну
конференцію «Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний
досвід співпраці правоохоронних та судових органів», «круглий стіл»:
«Міжнародний досвід та сучасні методики виправлення засуджених».
За період VIII сесії до комітету від громадян надійшло 668 звернень, від
юридичних осіб – 348. Низка з них була розглянута на засіданнях комітету.
Протягом VIII сесії в комітеті проведено низку зустрічей з представниками
міжнародних організацій, посольств, іноземних делегацій.
Комітет був відповідальним за опрацювання 135 проектів законів
(Другий показник по парламенту. Для порівняння: серед 25 інших комітетів
Верховної Ради 17 є головними щодо менш ніж 50 законопроектів). У цих
умовах, вважають у секретаріаті комітету, забезпечити якісну підготовку
законопроекту доволі складно, хоча народні депутати – члени комітету та
працівники секретаріату роблять для цього все можливе.
Як повідомили в секретаріаті комітету, до розгляду на ІХ сесії у комітеті
готується понад 100 проектів законів та постанов (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2011. – 26.07).
***
В Верховной Раде предлагают отменить ответственность за
изготовление самогона без цели сбыта. Соответствующий законопроект
зарегистрировал депутат от Партии регионов О. Надоша.
В частности, предложено исключить статью Административного
кодекса, предусматривающую наложение штрафа от трех до десяти
необлагаемых минимумов за изготовление или хранение без цели сбыта
самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки,
изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их выработки.
Вопрос о запрете или разрешении самогоноварение обсуждается уже
много лет, но практика показывает, что любые запреты такой деятельности
являются напрасными, говорится в пояснительной записке к документу.
«Если человек исключительно для себя производит из продуктов своего
труда алкогольные напитки, то это его право, ограничивать государство не
должно. Человек может и должен пользоваться плодами своего труда для
удовлетворения собственных потребностей», – считает «регионал»
(Украинская правда (www.pravda.com.ua). – 2011. – 28.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України В. Янукович привітав хліборобів Запоріжжя з
намолотом другого мільйона тонн зерна нового врожаю.
«Щиро вітаю вас із визначним трудовим здобутком – намолотом другого
мільйона тонн зерна. Цей результат досягнуто завдяки вмілій організації
праці, запровадженню сучасних технологій вирощування зернових культур
та високому професіоналізму.
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Продовжуючи славні традиції хліборобів Запоріжжя, ви докладаєте
значних зусиль для забезпечення продовольчої безпеки України», – йдеться у
вітанні В. Януковича.
Глава держави побажав аграріям успішного завершення жнив, щедрого
врожаю, здоров’я, щастя і добробуту (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011 – 26.07).
***
Україна зацікавлена в активізації співробітництва із Сінгапуром. Про
це заявив Президент України В. Янукович під час зустрічі в Криму із
Спеціальним посланником Республіки Сінгапур в Україні Т. Сіддікі. «У нас
великі перспективи розвитку двосторонніх відносин. Ми розглядаємо
Сінгапур не тільки як дуже цікавого партнера, а й як майданчик, з якого ми
почнемо більш інтенсивно розвивати відносини в усьому АзійськоТихоокеанському регіоні. Я переконаний в тому, що Україна також буде
надійним партнером», – сказав глава держави. В. Янукович висловив
упевненість, що зустрічі, які Спеціальний посланник Республіки Сінгапур
нині проводить в Україні, сприятимуть активізації українсько-сінгапурського
співробітництва, насамперед реалізації домовленостей, досягнутих під час
Державного візиту глави Української держави до Сінгапуру в березні цього
року. Президент України висловив вдячність Т. Сіддікі за те, що він відвідав
Україну. «Я дуже вдячний, що Ви прийняли рішення приїхати до Криму.
Сонячний Крим – це візитівка України», – зазначив В. Янукович.
У свою чергу Спеціальний посланник Республіки Сінгапур в Україні
Т. Сіддікі наголосив, що Сінгапур націлений на поглиблення співпраці з
Україною. «Ми готові співпрацювати з вами і повністю поділяємо ваші
підходи до цього», – сказав Спеціальний посланник (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011 –
28.07).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров привітав співвітчизників з Днем
хрещення Київської Русі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011 –
28.07).
***
Прем’єр-міністр М. Азаров доручив Міністерству економічного
розвитку і торгівлі до 1 вересня подати на розгляд уряду комплексну
програму підтримки експорту та імпортозаміщення. Відповідне завдання
він поставив під час розширеного засідання Кабінету Міністрів України.
М. Азаров зазначив, що Україна має негативне зовнішньоторговельне
сальдо, спричинене зростанням цін на газ і нафту внаслідок «кабальної
формули ціни на газ», і тому треба вжити додаткових заходів для
виправлення торгового балансу (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011
– 27.07).
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***
«У другому півріччі наша мета і особлива відповідальність –
конвертувати позитивний економічний рейтинг в неухильне підвищення
рівня життя людей в Україні», – на цьому наголосив Прем’єр-міністр
М. Азаров під час засідання Кабінету Міністрів, на якому уряд разом з
керівниками регіонів проаналізував підсумки першого півріччя. Глава уряду
зазначив, що це дуже непросте завдання, але можливості для цього є.
М. Азаров нагадав, що з початку року уряд двічі збільшував розмір
мінімальної заробітної плати та тричі підвищував розмір посадового окладу
працівника І-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою. Останнє
підвищення, з 1 липня, зроблено на три місяці раніше, ніж планувалося. Крім
того, уряд відновлює справедливість у співвідношеннях оплати праці для
багатьох категорій працівників.
Аби прискорити підвищення зарплат у бюджетній сфері і ліквідацію
несправедливих диспропорцій в оплаті праці різних категорій працівників,
глава уряду доручив Міністерству фінансів розрахувати чергове підвищення
зарплат у бюджетній сфері не з 1 жовтня, як планувалося, а з 1 вересня
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011 – 27.07).
***
Прем’єр-міністр М. Азаров повідомляє про стабілізацію цінової
ситуації на ринку хліба та про реальну можливість збереження
сьогоднішніх цін на соціальні сорти хліба до липня 2012 р. Про це заявив
глава уряду під час розширеного засідання Кабінету Міністрів: «Ціну на
соціальні сорти хліба можна тримати на сьогоднішньому рівні, не
підвищувати протягом всього маркетингового року – до липня 2012 р.».
Прем’єр-міністр зазначив, що Полтавська облдержадміністрація на
основі розрахунків організаторів цього бізнесу вже вклала відповідний
меморандум з хлібопекарями. «Закупівельні ціни на зерно і скорочення
витрат, технологічне зменшення собівартості – це гарантія, що хліб буде
достатньо рентабельним за нинішніх цін. Влада повинна зробити все, щоб
така ситуація зберігалася, щоб утримувалися складові собівартості хліба», –
наголосив М. Азаров. Він доручив Міністерству аграрної політики та
продовольства здійснювати постійний моніторинг цінової ситуації і вчасно
прогнозувати розвиток ситуації (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011
– 27.07).
***
Сьогодні українське село може дати країні вдосталь здорової і
недорогої їжі. Про це заявив Прем’єр-міністр М. Азаров під час розширеного
засідання уряду. За словами глави уряду, цього року в Україні гарний врожай
і є всі можливості його зберегти. «Створити, як кажуть, “запас з запасом”», –
відзначив М. Азаров. А крім того, почати відновлювати продуктивне
тваринництво.
Важливим завданням, як відзначив глава уряду, є збереження стабільних
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цін для споживачів. М. Азаров зауважив, що на оптовому ринку ціни на овочі
в три-чотири рази менші, ніж у торгових мережах і на базарах. «Це і є чесні
ціни, які забезпечують виробнику пристойний прибуток. Все інше – це
невиправданий прибуток зайвих посередників. Те саме я побачив в магазині
полтавської агрофірми, яку вчора відвідав: ціна виробника плюс торгова
надбавка – вдвічі-втричі менше ринкової», – наголосив він, підкресливши:
«Отже, ми на правильному шляху, коли створюємо оптові ринки для
безпосередніх виробників».
Створення сучасної ринкової інфраструктури суттєво знизить ціни на
продукти харчування. «Тому визначаю це як головне перспективне завдання
Міністерства аграрної політки та продовольства. Те, що воно реальне,
продемонстрував приклад ринку «Столичний». Ще чотири місяці тому тут
було голе поле, а сьогодні – вже популярний у киян торговельний комплекс»,
– наголосив Прем’єр-міністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011 –
27.07).
***
Прем’єр-міністр М. Азаров наголошує на вкрай повільному
впровадженні в життя новацій уряду з дерегуляції. Про це він заявив на
розширеному засіданні Кабінету Міністрів України.
Зокрема, глава уряду зазначив, що місцеві органи влади продовжують
незаконно вимагати від замовників будівництва додаткові послуги, передачу
частин збудованих та прийнятих в експлуатацію об’єктів, затягують видачу
дозволів. «Чиновники просто цинічно перешкоджають будівельному буму в
країні», – підкреслив він.
М. Азаров доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства протягом місяця перевірити: як місцеві
органи влади приводять власні рішення у відповідність до спрощеної
дозвільної системи. За його словами, через місяць звітну інформацію буде
заслухано на засіданні Кабінету Міністрів і прийнято відповідні рішення.
Водночас Прем’єр-міністр наголосив, що «країні як повітря потрібна
вільна підприємницька ініціатива». «Без неї, на самих тільки бюджетних
ресурсах, стале зростання неможливе. Тому питання економічних свобод є
критичним для нас, – підкреслив М. Азаров та додав. – Останнім часом я
багато спілкувався з людьми в різних регіонах і переконався, як багато в нас
енергійних, ініціативних, грамотних менеджерів. Дайте їм свободу від
чиновницького свавілля і некомпетентності – і вони самі збудують зовсім
іншу країну» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011 – 27.07).
***
Прем’єр-міністр М. Азаров наказав розблокувати ситуацію в
агропромисловому комплексі, пов’язану з невиплатою дотацій, та
доручив Міністерству фінансів та Міністерству аграрної політики і
продовольства протягом двох тижнів всі державні доплати на зерно,
молоко, м’ясо направити в господарства. Відповідне доручення глава
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уряду зробив на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України.
«Це особиста відповідальність міністра М. Присяжнюка», – наголосив
М. Азаров. При цьому він висловив здивування: чому до господарств досі не
дійшли різні субсидії і дотації, обіцяні державою. «Я, чесно кажучи,
обурений. Якби в бюджеті не було грошей на це – то на таке немає ради. Але
ж гроші виділені, а на їх шляху до виробника знову стоїть неповоротка
чиновницька рать», – наголосив М. Азаров, додавши, що у 2011 р. порівняно
з минулим роком державна підтримка аграрного сектору збільшена майже
вдвічі.
При цьому Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд приділяє значну увагу
відновленню аграрного сектору, висловивши сподівання, що в найближчі
роки це буде дуже прибутковий і швидко зростаючий бізнес (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011 – 27.07).
***
Україна – єдина держава в Європі, яка завдяки стабільній політиці
Президента і уряду не заморожувала і не зменшувала соціальні виплати,
навпаки, збільшувала їх за рахунок власних коштів, зароблених
економікою. На цьому наголосив Прем’єр-міністр М. Азаров під час
засідання Кабінету Міністрів, де уряд разом з керівниками регіонів аналізує
підсумки першого півріччя.
М. Азаров підкреслив, що і надалі «нарощування доходів громадян і
соціальних гарантій держави є для нас стрижнем державної економічної
політики».
«Уряд кожну копійку, яку заробить економіка, у першу чергу спрямує на
збільшення зарплат і пенсій, – пообіцяв М. Азаров. – Процес підвищення
доходів буде послідовним і невідворотним» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Прем’єр-міністр М. Азаров доручив Міністерству фінансів
розпочати новий раунд консультацій з Національним банком України
щодо запровадження механізму щодо недорогого кредитування.
Відповідне доручення глава уряду сформував під час розширеного засідання
Кабінету Міністрів України.
Прем’єр-міністр зазначив, що «нашій економіці і людям не вистачає
банківських кредитів, вони надто дорогі, хоча банківська система насправді
наповнена грошима» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Прем’єр-міністр М. Азаров наголошує на необхідності планомірної
роботи уряду зі зниження енергоємності економіки. Про це він заявив на
розширеному засіданні Кабінету Міністрів України.
«Це завдання не одного року, проте багато можна зробити вже
сьогодні», – зауважив глава уряду. Він повідомив, що вчора взяв участь у
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відкритті хлібопекарського комплексу в Полтаві, на якому використовується
котельний агрегат, який зменшує витрати газу на випікання хліба у вісім
разів. «Частка енергоносіїв у собівартості знижується з 15 % до 2 %. Отже,
новаторське ставлення до технологій, ділова ініціатива дозволяють різко
зменшити енерговитрати», – підкреслив М. Азаров.
У цьому зв’язку Прем’єр-міністр доручив Міністерству економічного
розвитку і торгівлі, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної
промисловості повною мірою використати всі визначені законодавством
стимули для підтримки проектів енергоощадеження (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Інформація, яка вийшла у деяких ЗМІ щодо зменшення соціальних
гарантій для окремих категорій громадян, не відповідає дійсності. Про це
заявив віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики С. Тігіпко,
відповідаючи на запитання журналістів щодо прийняття Постанови КМУ
№ 745 від 6 липня 2011 р. «Про встановлення деяких розмірів виплат, що
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету».
«Ця постанова лише закріплює діючі розміри соціальних гарантій
держави. Ні про яке зменшення виплат мова не йде», – наголосив віцепрем’єр-міністр. Урядовець підкреслив, що і інваліди-чорнобильці, і діти
війни отримуватимуть належну їм допомогу у попередньому обсязі. Більше
того, ці виплати автоматично збільшуватимуться разом із зростанням
прожиткового мінімуму (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. –
27.07).
***
27 липня 2011 р. під головуванням першого заступника міністра
освіти і науки, молоді та спорту Є. Суліми відбулося засідання
Конкурсної комісії з відбору на навчання студентів та стажування
аспірантів і науково-педагогічних працівників у провідних вищих
навчальних закладах та наукових установах за кордоном. У засіданні
взяли участь представники Департаменту вищої освіти міністерства та
ректори вищих навчальних закладів України.
Є. Суліма поінформував, що з часу оголошення конкурсу до
міністерства надійшли пропозиції з 66 університетів, загалом на розгляд
комісії запропоновано 428 кандидатур, із них: 133 – це студенти, 122 –
аспіранти та 173 – науково-педагогічні працівники.
На засіданні комісія розглянула справи перших 144 претендентів.
Перший заступник міністра Є. Суліма повідомив, що на кінець серпня –
початок вересня планується зустріч Прем’єр-міністра України М. Азарова зі
студентами, які будуть відібрані на навчання за кордоном.
Перший заступник міністра також звернувся до керівників вищих
навчальних закладів з проханням активізувати роботу міжнародних відділів з
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метою налагодження зв’язків з провідними закордонними навчальними
закладами для створення можливостей навчання українських студентів та
стажування аспірантів і викладачів.
«Студенти люблять свої університети за те, що там їм приділяють увагу.
Враховуючи і євроінтеграційні процеси, і глобалізаційні, і бажання наших
студентів конкурувати знаннями на міжнародному рівні, потрібно створити
умови, щоб молоді люди могли звернутися до міжнародних відділів у своїх
університетах, які б допомагали студентам обрати зарубіжні магістерські
програми, заповнити необхідні документи та ін.», – сказав Є. Суліма
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Донецьк отримає сучасне наземне метро за аналогом метро у
м. Дубай (ОАЕ), що поєднає центр зі спальними районами міста. Про це
повідомив
віце-прем’єр-міністр
України,
міністр
інфраструктури
Б. Колесніков.
«Донецьк узагалі тяжко уявити в майбутньому без метро. Найперше
метро в Радянському Союзі – у Москві – побудували донецькі шахтарі, –
сказав віце-прем’єр-міністр України. – Зараз ми ведемо переговори з
компанією, яка брала участь у будівництві дубайського наземного метро, що
за своїми споживчими якостями, вагонним парком, економією набагато
ефективніше сьогоднішнього метрополітену».
На думку Б. Колеснікова, під землею метро має проходити лише в
історичному центрі міста. За словами Б. Колеснікова, на проектування
метрополітену знадобиться як мінімум півтора роки, утім сама наземна гілка
буде у шість-сім разів дешевша, ніж підземна. «Ми запланували 50 км – така
цифра буде вказана в технічному завданні. У Дубаї побудували 60 км за п’ять
років, – поінформував віце-прем’єр-міністр України. – Як швидко реалізуємо
це завдання в нас – залежить від фінансових можливостей».
Загалом, на думку Б. Колеснікова, рішення про будівництво метро в
Донецьку, прийняте у 70-х роках, «від самого початку було авантюрне» –
планувалося збудувати 63 км метрополітену, тоді як у Києві протягом
50 років збудовано лише 50 км (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011.
– 27.07).
***
Кабінет Міністрів на своєму засіданні прийняв Постанову «Про
утворення територіальних органів Пенсійного фонду України». Як
повідомив віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики
С. Тігіпко, проект акта було розроблено Пенсійним фондом з метою
оптимізації системи органів Фонду, удосконалення управління його
місцевими органами та скорочення чисельності керівних посад.
Так, зокрема, передбачається об’єднати управління Фонду, які на
сьогодні функціонують у містах обласного підпорядкування, при цьому одне
управління виконує повноваження по району, а інше – по місту. Таких
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управлінь – 122. Крім того, будуть об’єднані 19 управлінь Фонду, які на
сьогодні функціонують у районах одного міста.
За словами С. Тігіпка, реалізація постанови не потребуватиме
додаткових видатків Пенсійного фонду та державного бюджету. Згідно з
попередніми розрахунками, буде скорочено 1220 штатних одиниць, що дасть
можливість зекономити Фонду майже 70 млн грн на рік (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Кабінет Міністрів України схвалив Розпорядження «Про надання
згоди Міноборони на припинення права постійного користування
земельною ділянкою, що належить до земель оборони». Відповідне
протокольне рішення прийнято на засіданні уряду 27 липня ц. р.
Це протокольне рішення було внесено Міністерством оборони України
на виконання резолюції Уряду від 11 квітня поточного року та у зв’язку з
тим, що резолюцією Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р.
Міністерству оборони України було зупинено операції з реалізації та
передачі земель оборони до окремого рішення.
Протокольним рішенням надається згода оборонного відомства на
припинення права постійного користування земельною ділянкою площею
0,3282 га військового містечка № 27 у м. Київ на проспекті Перемоги
55/2 під раніше переданим нерухомим військовим майном в установленому
законодавством порядку.
Відповідно до директиви міністра оборони України від 27 серпня
2010 р. «Про безоплатну передачу військового майна до сфери управління
Служби безпеки України», Служба безпеки України прийняла від оборонного
відомства нерухоме військове майно, яке розташоване на зазначеній
земельній ділянці.
Проект протокольного рішення погоджено без зауважень всіма
зацікавленими центральними органами виконавчої влади (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Уряди України та Турецької Республіки підпишуть нову угоду про
повітряне сполучення. Відповідний проект розпорядження Кабінету
Міністрів України за поданням віце-прем’єр-міністра України, міністра
інфраструктури України Б. Колеснікова було схвалено 27 липня на засіданні
уряду.
Нова угода визначатиме порядок регулювання міжнародних польотів
при експлуатації договірних ліній між Україною та Туреччиною, порядок
призначення авіапідприємств, а також встановлюватиме умови, відповідно до
яких авіапідприємствам надаватимуться та скасовуватимуться дозволи на
виконання регулярних польотів.
Крім того, зазначена угода передбачатиме взаємне визнання посвідчень
членів екіпажу, встановлюватиме механізм інспектування авіапідприємств з
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метою оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної
авіації (ІКАО), міститиме положення стосовно авіаційної безпеки тощо.
Укладення угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької
Республіки про повітряне сполучення дасть змогу вдосконалити
двосторонню договірно-правову базу щодо виконання регулярного
повітряного сполучення між Україною та Туреччиною (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про внесення зміни
до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту». Нормативноправовий акт схвалено на засіданні уряду 20 липня 2011 р.
Документ розроблений Державною службою гірничого нагляду та
промислової безпеки України на виконання ст. 25 Закону України «Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності».
Реалізація цього нормативно-правового акта забезпечить гармонізацію
національної сфери технічного регулювання з вимогами міжнародних та
європейських норм і правил. Згідно з урядовою постановою, передбачається
привести у відповідність з Директивою Європейського парламенту та Ради
від 29 жовтня 1993 р. 89/686/ЄЕС Технічного регламенту засобів
індивідуального захисту. Документ погоджено без зауважень Міністерством
фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством
юстиції (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо інтеграції
мігрантів в українське суспільство на 2011–2015 рр. Відповідне
розпорядження № 653-р схвалено на засіданні уряду 15 червня 2011 р.
З метою інтеграції мігрантів в українське суспільство план передбачає
ряд заходів, серед яких, зокрема, проведення аналізу узгодженості
законодавства у сфері праці, освіти, охорони здоров’я, соціального
забезпечення, міграції. Також має бути вивчена процедура визнання
іноземних дипломів про освіту, які видаються мігрантам, зокрема біженцям,
на їх відповідність міжнародним нормам і стандартам та у разі потреби
розробити механізм оцінювання та підтвердження професійних знань і
кваліфікації мігрантів.
План заходів також передбачає проведення роботи із залучення в
установленому порядку додаткових коштів, зокрема міжнародних
організацій, для здійснення заходів з інтеграції мігрантів в українське
суспільство. Передбачається розроблення уніфікованих програм вивчення
української мови, історії, культури, державного устрою України, навчальнометодичних посібників щодо адміністративно-територіального устрою
України, законодавства з питань права, праці, освіти, охорони здоров’я,
соціального забезпечення із залученням у разі потреби технічної допомоги
для їх перекладу на іноземні мови.
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Для працівників державної служби зайнятості планується розробити
методичні рекомендації щодо надання допомоги у працевлаштуванні,
професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації українських
мігрантів, які повернулися в Україну. Згідно з планом заходів будуть
розроблені навчальні програми та запроваджені відповідні курси з метою
залучення дітей мігрантів, зокрема біженців, до навчального процесу та їх
адаптації до шкільного середовища загальноосвітніх навчальних закладів
України з урахуванням рекомендацій Ради Європи (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).

ПОЛІТИКА
Законопроект о земельной реформе – это афера, направленная на то,
чтобы превратить землю в товар. Об этом заявил почетный председатель
СПУ А. Мороз.
«Я очень внимательно проанализировал этот проект закона и хочу
сказать, что боле сырого документа я давно не встречал. Если исходить из
интереса собственника субъекта земельного пая, владельца государственного
акта – так его права абсолютно не предусмотрены, и речь идет только о
превращении земли в товар, о торговле, о процедуре. Это афера, очередная,
которая приведет к обогащению десятка олигархов в Украине», – завил
А. Мороз.
Он также отметил, что владельцами земельных паев сегодня в Украине
являются 3 млн граждан, а в Конституции четко записано, что земля –
общегосударственная собственность. «Это 3 млн населения, почему они
должны решать вопрос о доле 46 млн, когда в Конституции записано, что
земля – это общенародная собственность», – заявил А. Мороз
(Соціалістична партія України (www.spu.in.ua). – 2011. – 27.07).
***
Экс-премьер Ю. Тимошенко передала в канцелярию суда заявление об
отводе прокурора А. Микитенко.
«Ходатайство прокурора А. Микитенко об изменении меры пресечения с
подписки о невыезде на заключение под стражу является неправомерным,
такие действия прокурора свидетельствуют о его предубежденности и
необъективности», – говорится в заявлении, которое зачитал в судебном
заседании председательствующий в судебном процессе по рассмотрению
уголовного дела судья Печерского районного суда Р. Киреев.
Согласно документу, Ю. Тимошенко отмечает необходимость отказа
прокурора от обвинительного заключения в связи с отсутствием в ее
действиях состава преступления.
27 июля представитель государственного обвинения прокурор
А. Микитенко заявил ходатайство об изменении меры пресечения с подписки
о невыезде на взятие под стражу. Однако суд отказал прокуратуре,
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мотивировав свое решение тем, что процессуальные возможности влияния на
поведение подсудимой еще не исчерпаны (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 28.07).
***
Экс-премьер Ю. Тимошенко через СМИ распространила очередную
ложную информацию о том, что американская компания Universal
Trading & Investment Co, Inc (UTICo) является подставной. Об этом
говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
«На самом деле, Ю. Тимошенко хорошо осведомлена о деятельности
указанной компании, поскольку в 1993 г. ООО “КУБ ЛТД”, генеральным
директором которого была Ю. Тимошенко, заключила договор с UTICo по
розыску и возврату денежных средств украинскому государственному
концерну Arpотexcepвиc по его соглашениям с КНР. За выполненную работу
ООО “КУБ ЛТД” должно было уплатить компании оговоренные
комиссионные», – говорится в сообщении.
Как отметили в ГПУ, в 1995–1996 гг. при содействии UTICo денежные
средства были перечислены на счет, указанный ООО «КУБ ЛТД»,
принадлежавший
кипрской
фирме
Somollі
Enterprises,
которая
контролировалась Ю. Тимошенко.
Несмотря на выполнение UTICo условий договора, ООО «КУБ ЛТД»
оговоренных комиссионных компании не оплатила. В октябре 1995 г. КУБ
ЛТД преобразовано в ЗАО с II «ПФК “Единые энергетические системы
Украины”». Именно в этой связи компания UTICo подала иск к
Ю. Тимошенко, требуя от нее выплаты долгов компании ЕЭСУ, отмечают в
ГПУ (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
27.07).
***
Печерский районный суд отказался изменить меру пресечения для
экс-премьера Ю. Тимошенко. Соответствующее решение суд принял на
заседании.
В частности, суд отметил, что нет необходимости арестовывать
Ю. Тимошенко, поскольку еще не исчерпаны все процессуальные
возможности влияния на поведение подсудимой.
Как сообщалось, ранее представитель государственного обвинения
заявил ходатайство об изменении меры пресечения для Ю. Тимошенко с
подписки о невыезде на взятие под стражу.
Также судья отклонил ходатайство экс-премьера об отложении
рассмотрения ее уголовного дела. Такое постановление судья вынес на месте,
мотивировав свой отказ удовлетворить ходатайство тем, что он был подан по
надуманным основаниям (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 27.07).
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***
У БЮТ існують побоювання, що у випадку ув’язнення Ю. Тимошенко
партію спробують захопити. Таке побоювання висловила сама
Ю. Тимошенко, пише «Сегодня» з посиланням на джерела в партії.
«І той, хто це буде робити, уже знаходиться серед нас», – цитує
Ю. Тимошенко «Сегодня». За словами джерела, прізвище вона не назвала.
Однак у партії дедалі більше говорять про надзвичайну політичну активність
Н. Королевської.
Сама Н. Королевська це категорично заперечує. Офіційно в БЮТ також
заперечують чутки про самостійну гру Н. Королевської. «Це брудні фантазії.
Вони запускаються, щоб деморалізувати опозицію», – вважає нардеп
А. Павловський (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2011. – 27.07).
***
27 июля представители Генеральной прокуратуры завершили
чтение обвинительного заключения по делу экс-министра внутренних
дел Ю. Луценко.
На вопрос судьи, понятна ли суть обвинительного заключения,
Ю. Луценко заявил, что он не слышал первые 120 страниц текста, поскольку
был удален из зала заседаний. Ю. Луценко в ответ заявил ходатайство о
повторном чтении данного фрагмента обвинительного заключения.
Однако суд отказал Ю. Луценко в удовлетворении ходатайства о
повторном чтении части обвинительного заключения. Суд мотивировал свое
решение тем, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет нормы, которая
обязывала бы зачитывать обвинительное заключение исключительно в
присутствии подсудимого.
Также суд принял решение объявить перерыв в заседании и перенес
рассмотрение дела на 8 августа. Судья также сообщил, что следующее
судебное заседание начнется с рассмотрения ходатайств адвоката А. Баганца
и предоставления слова Ю. Луценко.
Напомним, что экс-глава МВД находится под стражей по решению суда
с 27 декабря 2010 г. Он обвиняется в присвоении государственного
имущества в особо крупных размерах и в превышении служебных
полномочий (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 27.07).
***
Избрание экс-главе Государственной комиссии по регулированию
рынков финансовых услуг В. Волге меры пресечения, не связанной с
лишением свободы, отвечало бы последовательному внедрению в
карательную политику государства гуманных мер обращения с
человеком. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам
человека Н. Карпачева.
По ее поручению 26 июля специалисты секретариата уполномоченного
по правам человека без предупреждения побывали в следственном изоляторе
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СБУ для изучения условий содержания арестантов.
Во время этого визита специалисты провели встречу с В. Волгой,
выяснили состояние его здоровья, рацион, бытовые условия и соблюдение
его прав. Они установили, что арестованный был обследован врачами,
которые признали состояние его здоровья удовлетворительным, что он
находится в камере площадью 9,5 кв. м, где содержится еще один человек,
что это помещение оборудовано соответствующим инвентарем для
удовлетворения жизненных потребностей, что В. Волга обеспечен
трехразовым питанием и, кроме того, получает от родственников
продуктовые передачи и предметы первой необходимости.
При этом В. Волга сделал заявление о возможной угрозе его жизни.
«Волга, выражая благодарность персоналу названного учреждения за
уважение к своему человеческому достоинству, сделал устное заявление о
возможной угрозе его жизни. Арестованный считает уголовное дело в
отношении него заказным. Виновным себя не признает», – отметила
Н. Карпачева.
Она выразила мнение, что во время рассмотрения вопроса об избрании
В. Волге меры пресечения суд не учел должным образом такие
обстоятельства, как наличие у него четырех детей, трое из которых
несовершеннолетние, а также постоянного места проживания и работы.
Как сообщалось, Президент своим указом уволил В. Волгу с должности
главы Госкомфинуслуг в связи с нарушением присяги госслужащего.
Напомним, 20 июля Печерский районный суд Киева принял решение о
содержании под стражей главы Госкомфинуслуг В. Волги на период
предварительного следствия. Напомним, он был задержан 19 июля
сотрудниками СБУ по подозрению в соучастии в получении взятки в размере
4 млн грн (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 27.07).
***
В Прогрессивной социалистической партии Украины заявили о
присоединении к Общероссийскому народному фронту, возглавляемому
премьер-министром РФ В. Путиным. Присоединиться к Общероссийскому
народному фронту в ПСПУ решили не самостоятельно, а вместе с движением
«Интернациональная Россия».
Решение о присоединении руководимой ею партии к построению новой
России Н. Витренко объясняет тем, что «единственным шансом для
человечества является прорыв России», поскольку в самое ближайшее время,
уверена лидер ПСПУ, «рухнет долларовая система» и «развалится
Евросоюз».
«Мы понимаем роль России на планете, а значит, понимаем роль
парламентских и президентских выборов в этом государстве. Нам не все
равно, кто придет к власти в России: или это будут либералы, которые ее до
конца распродадут и разворуют, или это будут государственники, которые ее
объединят», – заявила Н. Витренко, подтвердив предположение, что
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конечной целью деятельности ОНФ является возвращение В. Путина в
кресло президента РФ (выборы главы государства в России пройдут 4 марта
2012 г). «Чего тут крутить? ОНФ создал Путин. Интеграционные процессы
отстаивает Владимир Владимирович, государственный подход в экономике
также отстаивает Владимир Владимирович», – резюмировала она.
Лидер ПСПУ готова приложить максимум усилий, чтобы убедить
граждан России, проживающих в Украине, поддержать на выборах ЕР и
В. Путина. Причем делать это Н. Витренко собирается на бесплатной основе,
руководствуясь только идеологическими мотивами.
Как известно, о создании Общероссийского народного фронта В. Путин
объявил 6 мая на региональной конференции партии «Единая Россия» в
Волгограде. Уже 7 мая в резиденции премьера в Ново-Огарево состоялось
первое заседание координационного совета ОНФ, который он сам и
возглавил (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 28.07).
***
27 липня Генпрокуратура затвердила обвинувальний висновок щодо
посадових осіб групи компаній Кіng’s Capital.
Як повідомили у ГПУ, серед фігурантів справи – один з пасторів церкви
«Посольство боже», громадянин Нігерії С. Аделаджа, а також п’ятеро
«посадових осіб».
«Зараз справа спрямована в Київський апеляційний суд, що протягом
декількох днів має визначити, який суд буде вести це провадження, після
чого почнеться звичайний судовий розгляд», – додало джерело в
Генпрокуратурі.
Нагадаємо, у 2006–2008 рр. група компаній Кіng’s Capital приймала в
парафіян «Посольства божого» внески під високі відсотки, але в 2007 р.
перестала виконувати свої боргові зобов’язання. У ГПУ уточнили, що
обвинувачуваним інкримінується здійснення злочинів, передбачених ч. 1
ст. 255 КК («створення, керівництво й участь у злочинній організації»), ч. 4
ст. 190 КК («шахрайство»), а також ч. 2 і ч. 3 ст. 358 КК («підробка і
використання свідомо підробленого документа»).
Усього в справі потерпілими визнані 618 осіб, завданий їм матеріальний
збиток оцінюється в більш ніж 52 млн грн. На майно обвинувачуваних
накладено арешт на загальну суму близько 108 млн грн. Двом з них обрано
запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Раніше начальник Головного слідчого управління МВС України
В. Фаринник заявив в інтерв’ю, що «Аделаджа з жовтня 2010 р. разом з
іншими шістьма обвинувачуваними, двоє з яких під вартою, знайомиться з
матеріалами кримінальної справи. Він усіма силами затягує процес».
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2011. – 28.07).
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ЕКОНОМІКА
По оценкам Национального банка Украины, рост ВВП во II квартале
находился в пределах 3,5–3,8 % в годовом измерении. Об этом говорится в
сообщении НБУ.
«Такое снижение темпов роста (по сравнению с 5,3 % в I квартале) в
большей степени обусловлено эффектом базы сравнения прошлого года, о
чем свидетельствует снижение ВВП за вычетом сезонного фактора лишь на
0,2 % по сравнению с I кварталом», – отметили в НБУ.
По данным НБУ, экономический рост в июне 2011 г. остался на уровне
мая – прирост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 9 %
в годовом измерении (9,1 % в мае). За І полугодие рост ИПБО составил 8,9 %
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Наибольшие изменения в динамике произошли в розничной торговле.
Рост оборота розничной торговли в июне замедлился до 13,9 % в годовом
измерении (17,5 % в мае). Прирост объемов металлургического производства
в июне составил 15,3 % в годовом измерении, машиностроения – 15,8 %.
Рост промышленного производства составил 8,9 % в годовом измерении, за
первое полугодие – 8,7 %. Темпы роста строительства составили 14,5 % за
первое полугодие по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. –
27.07).
***
26 липня було одностайно ухвалено Доповідь Ради директорів та
проект резолюції Ради керуючих ЄБРР щодо здійснення Банком
додаткового внеску у розмірі 70 млн євро на користь чорнобильських
проектів (Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної
безпеки). Зазначений внесок ЄБРР здійснюється на додаток до внеску у
120 млн євро за результатами конференції донорів у квітні поточного
року, що проходила в Києві. Варто зауважити, що внесок ЄБРР стане
найбільшим серед усіх донорів чорнобильських проектів.
Таким чином, з урахуванням результатів квітневої донорської
конференції у Києві, а також зважаючи на раунд додаткових зобов’язань від
Франції, США, Росії, Європейського Союзу та ЄБРР, повністю
профінансовано потребу в коштах на реалізацію чорнобильських проектів в
обсязі 740 млн євро (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 27.07).
***
Украинская
горно-металлургическая
компания
отмечает
сокращение доли импортного металлопроката в общей структуре
металлопотребления с 22,1 % в первом полугодии 2010 г. до 20,3 % в
первом полугодии 2011 г. Об этом журналистам сообщил генеральный
директор компании М. Пейкович.
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Он
также сообщил, что, по оценкам компании, объем импорта
металлопроката за первое полугодие составил 705,6 тыс. т, что на 17 %
больше, чем за аналогичный период 2010 г. «Но с учетом роста потребления
доля рынка импорта практически упала. Темпы роста потребления
превышают темпы роста поставок импорта, что оценивается как
положительная динамика. На рынке наблюдается тенденция к сокращению
доли импортного проката в украинском потреблении до 20,3 % против 22,1 %
в первом полугодии 2010 г.», – отметил М. Пейкович.
По его словам, в первую очередь это связано с сокращением объема
импорта арматуры более чем в два раза, а горячекатаного плоского проката –
на 30 %. «Мы прогнозируем, что во втором полугодии продолжится рост
металлопотребления, и, по нашим оценкам, потребление возрастет на 9–10 %
по сравнению с первым полугодием, по вторичному рынку прогнозируется
увеличение поставок на порядка 14–15 % к первому полугодию», – отметил
он.
По оценкам УГМК, объем поставок металлопроката на украинский
рынок за первое полугодие составил 3,474 млн т, а прирост поставок
составил 27,1 % по сравнению с первым полугодием 2010 г.
Кроме того, по прогнозам М. Пейковича, средние внутренние цены на
металлопродукцию возрастут на 16–20 % в 2011 г. по сравнению с 2010 г. за
счет роста цен на энергоносители, железорудное сырье и уголь (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 27.07).
***
В июне экспорт глинозема уменьшился на 1,8 %, или на 2,43 тыс. т
по сравнению с маем до 129,33 тыс. т. Об этом сообщил источник в
Кабинете Министров.
Выручка от экспорта уменьшилась на 0,4 %, или на 0,19 млн долл. до
42,86 млн долл. В июне Украина экспортировала глинозем преимущественно
в Россию. По сравнению с июнем 2010 г., экспорт глинозема в июне 2011 г.
увеличился на 4,6 %, или на 5,66 тыс. т.
В январе – июне 2011 г. экспорт глинозема увеличился по сравнению с
январем – июнем 2010 г. на 8,3 %, или на 58,13 тыс. т и составил
757,23 тыс. т на 245,23 млн долл.
Как сообщалось, в мае экспорт глинозема увеличился на 9 %, или на
10,91 тыс. т по сравнению с апрелем до 131,76 тыс. т. Напомним, в 2010 г.
экспорт глинозема увеличился по сравнению с 2009 г. на 3,2 %, или на
44,91 тыс. т и составил 1 млн 440,44 тыс. т на 404,67 млн долл. В Украине
основным производителем глинозема является Николаевский глиноземный
завод и, в незначительных количествах, Запорожский алюминиевый
комбинат (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 27.07).
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***
В июне импорт длинномерного и сортового проката увеличился на
4,3 %, или на 1,12 тыс. т, по сравнению с маем, до 27,02 тыс. т. Об этом
сообщил источник в Кабинете Министров.
Затраты на импорт длинномерного и сортового проката уменьшились на
3,7 %, или на 1,24 млн долл. до 31,90 млн долл. Основным поставщиком
длинномерного и сортового проката в Украину в июне стала Россия, доля
которой в общем объеме импорта составила 14,92 тыс. т, или 55,2 %.
В июне 2011 г. импорт длинномерного и сортового проката уменьшился
на 13 %, или на 4,03 тыс. т по сравнению с июнем 2010 г.
В январе – июне 2011 г. импорт длинномерного и сортового проката
увеличился на 5,1 %, или на 8,11 тыс. т по сравнению с январем – июнем
2010 г. до 168,47 тыс. т на 194,84 млн долл.
Как сообщалось, в мае импорт длинномерного и сортового проката
сократился на 7 %, или на 1,94 тыс. т, по сравнению с апрелем, до
25,90 тыс. т. В 2010 г. импорт длинномерного и сортового проката
увеличился на 79,2 %, или на 167,42 тыс. т по сравнению с 2009 г. до
378,86 тыс. т на 350,61 млн долл. В 2010 г. производство готового проката
увеличилось по сравнению с 2009 г. на 8,6 %, или на 2 млн 251,72 тыс. т до
28 млн 291,63 тыс. т (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 27.07).
***
На вторичном рынке Киева ожидается снижение стоимости жилья
в пределах 1–1,5 % ежемесячно на протяжении 1,5–2 лет. Об этом
сообщил президент Союза специалистов по недвижимому имуществу
Украины (ССНУ) А. Рубанов.
Он отметил, что в апреле текущего года на рынке жилья столицы было
зафиксировано очередное ценовое «дно», когда средняя стоимость
«гостинки» составляла около 50 тыс. долл., стандартной однокомнатной
квартиры – около 70 тыс. долл., двухкомнатной квартиры – около
95 тыс. долл., трехкомнатной квартиры – около 125 тыс. долл.
«Я думаю, что это ценовое “дно” не последнее, потому что мы будем
еще фиксировать снижение стоимости с динамикой приблизительно 1–1,5 %
в зависимости от сегмента. По нашим прогнозам, этот процесс еще будет
длиться довольно долго, как минимум 1,5–2 года. Поэтому ожидать сейчас
какого-то роста, по нашим оценкам, несколько преждевременно», – считает
президент ССНУ.
По его данным, с июня 2010 г. по июнь 2011 г. средняя стоимость
предложения жилья на вторичном рынке Киева снизилась на 8,5 % – с
1949 до 1787 долл./кв. м.
При этом президент ССНУ отметил, что быстрее всего снижается
стоимость некачественного, устаревшего жилья – «гостинок» и «хрущевок».
Это связано с тем, что покупатели предпочитают приобретать квартиры в
новых жилкомплексах с инфраструктурой. По мнению А. Рубанова, разница
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между стоимостью некачественного и нового жилья будет расти.
По его данным, до кризиса стоимость «хрущевки» в центре Киева
составляла 2–3 тыс. дол/кв.м, в спальных районах – 1,7 тыс. долл./кв.м, а
сегодня средняя стоимость жилья в данной категории жилья составляет
1,1–1,3 тыс. дол./кв.м. (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 28.07).
***
Інфляція в Україні, за підсумками 2011 р., може сягнути 15 %. Такий
прогноз під час прес-конференції озвучив фінансовий експерт, колишній
глава Держфінпослуг В. Суслов.
«На тлі знецінення долара відбувається дуже небезпечна інфляція у
всьому світі, росте ціна на золото і сировину. Як відомо, наша національна
валюта прив’язана до долара, тому так само знецінюватиметься. Саме тому
Національний банк днями збільшив прогноз інфляції до 12 %, а в
експертному співтоваристві прогнозують, що цей показник буде не менше
15 %», – сказав він.
При цьому В. Суслов додав, що «гривня навіть більш уразлива, ніж
долар і євро». Виконавчий директор фонду Блейзера О. Устенко сказав, що в
найближчій перспективі курс гривні може понизитись до 8,3 грн за 1 дол.
(Відголос.com (http://vidgolos.com). – 2011. – 28.07).
***
Задолженность по выплате заработной платы в Украине по
состоянию на 1 июля составила 1 186 543 грн. Об этом свидетельствуют
данные Государственной службы статистики.
Из них задолженность в сельском хозяйстве, охоте и связанным с ней
услугам составила 37 507 грн, промышленности – 658 982 грн, строительстве
– 153 568 грн, торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов
личного потребления – 40 462 грн, финансовой деятельности – 4002 грн.
Задолженность в сфере деятельности отелей и ресторанов составила
9614 грн, транспорта и связи – 62 530 грн, операций с недвижимым
имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг
предпринимателям – 160 859 грн, образовании – 4736 грн, охраны здоровья и
предоставления социальной помощи – 8547 грн, культуры, спорта, отдыха и
развлечений – 2872 грн.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы – в Донецкой
области – 228 915 грн. За ней следует Харьковская область – 133 665 грн и
город Киев – 114 643 грн.
Напомним, по состоянию на 1 июня 2011 г. задолженность по зарплате в
Украине составила 1 млрд 262 млн 618 тыс. грн, что на 1 % меньше, чем по
состоянию на 1 мая 2011 г. (TopMedia (http://topmedia.com.ua). – 2011. –
27.07).
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***
Национальный банк выпустил монеты «Гопак» – из серебра
925-й пробы и из нейзильбера. Монеты номиналом 5 и 10 грн появятся в
обращении 29 июля.
На аверсе монеты изображена танцующая пара, на реверсе – танцующий
казак с саблей. Как объясняют в Нацбанке, в дизайне монеты учтено, что
гопак бывает сольным, парным или групповым. Также танец нередко носит
величественный,
героический
характер.
В
продажу
поступят
7 тыс. серебряных монет и 45 тыс. – нейзильберовых (Утро-Украина
(www.utro.ua). – 2011. – 27.07).
***
«Кредитпромбанк» заявляет о том, что не получал официальной
информации о введении в учреждение куратора от Национального банка
Украины.
«Официальной информации о введении куратора Национального банка
Украины в ПАО “Кредитпромбанк” мы не располагаем. Считаем, что
объективных оснований для введения кураторства нет», – говорится в
заявлении банка на его официальном веб-сайте.
Согласно ему, банк выполняет все свои обязательства перед
вкладчиками, заемщиками, инвесторами и кредиторами в полном объеме и в
сроки, предусмотренные договорами.
«Банк находится в стабильном финансовом состоянии и имеет
значительный запас ликвидности. По состоянию на 25 июля 2011 года в
ликвидных активах находится 1,070 млрд грн, избыточная ликвидность банка
превышает 800 млн грн», – отмечается в заявлении.
Напомним, что Национальный банк Украины ввел кураторов в два
банка из группы крупнейших, получивших кредиты рефинансирования –
«Кредитпромбанк» и «Финансы и Кредит» («Николаевские Вести»
(http://nikvesti.com). – 2011. – 27.07).
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