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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України погодив призначення А. Могильова на посаду
Голови Ради міністрів АР Крим
Відповідно до ч. 4 ст.136 Конституції України Президент України
В. Янукович погодив призначення А. Могильова на посаду Голови Ради
міністрів Автономної Республіки Крим.
На сайті глави держави також розміщено Указ, яким А. Могильова
звільнено з посади міністра внутрішніх справ України.
Віце-спікер кримського парламенту Г. Іоффе (фракція «Регіони Криму»)
назвав узгодження кандидатури А. Могильова «сильним ходом» глави
держави. «Я високо оцінюю його кандидатуру, – заявив депутат. – Ця людина
працювала в Криму і, на мій погляд, вдало: він організовував тут вибори, які
закінчилися досить успішно. Він добре знає Крим, а Крим знає його. Вважаю,
це сильний хід, який показує, що Президент надає Криму серйозної уваги –
думаю, Верховна Рада підтримає його кандидатуру».
Іншої точки зору дотримується глава меджлісу, народний депутат
М. Джемілєв. «Це найневдаліше рішення, яке тільки можна було придумати!
Я не знаю, з яких міркувань виходив Президент, можливо, з планів
подальшого тиску на кримських татар, але я упевнений – це призначення не
сприятиме стабільності і національній злагоді в Криму», – заявив лідер
меджлісу. Пізніше стало відомо про рішення М. Джемілєва завершити свою
політичну кар’єру. Він пообіцяв не брати участі в парламентських виборах і
не висувати своєї кандидатури на пост глави меджлісу.
У Києві звістку про призначення А. Могильова до Сімферополя також
сприйняли неоднозначно. «З одного боку, я радий, що міліція, нарешті,
очистилася від цієї людини, і особисто готовий профінансувати випуск медалі
“За звільнення Києва від Могильова”, яку сміливо можна роздавати всім
причетним до рішення Президента і самого новоспеченого прем’єра, – заявив
народний депутат Г. Москаль (“Наша Україна – Народна самооборона”). – У
той же час кримським татарам на їх релігійне свято Курбан-байрам піднесли
аж надто неадекватний подарунок – після цього призначення ситуація в
Криму буде повністю дестабілізована». Депутат упевнений, що найближчим
часом в автономії варто чекати масових акцій протесту: «Порівняно з
можливим рівнем дестабілізації в Криму, останні штурми Верховної Ради
здаватимуться витівками безневинних немовлят».
Протилежної точки зору дотримується заступник глави фракції Партії
регіонів В. Колесніченко. «Насправді у А. Могильова немає і ніколи не було
конфлікту з кримськими татарами, – заявив він. – Під час подій на Ай-Петрі
він всього лише виконував закон, а його фігура жителями півострова
сприймається нормально. Що ж до його нібито ксенофобських висловлювань,
то це всього лише чорний піар опонентів». В. Колесніченко також відзначив,
що після призначення А. Могильов виконуватиме всі доручення Президента,
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що, за його словами, «безумовно, добре». «Про Могильова я знаю одну, але
найголовнішу річ – він дуже чітко і однозначно виконує поставлені перед ним
задачі. Це його козир, його головна перевага, – заявив заступник глави
фракції Партії регіонів. – Це реальний служака, реальний державний
урядовець, який ні кроку вліво, ні кроку вправо від окресленого Президентом
напряму не зробить» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. – 7.11; Новости@mail.ru
(http://news.mail.ru). – 2011. – 8.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб.

Євроінтеграційні перспективи України в оцінках експертів
Прогнози щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною і ЄС
останнім часом отримали чимало підстав для погіршення. Першою з них
стала жорстка реакція Європейського Союзу на вирок екс-прем’ру
Ю. Тимошенко, який було розцінено як порушення принципів правової
держави. Різкі критичні заяви з цього приводу пролунали з боку великої
кількості держав, міжнародних організацій, політичних партій, окремих
політиків та експертів, які підкреслили, що за таких обставин країни ЄС не
бачать передумов для підписання угоди про асоціацію з Україною.
Найбільш яскраво різке «похолодання» у відносинах між Україною і ЄС
засвідчило скасування візиту В. Януковича до Брюсселя. Європейський Союз
заявив, що відкладає зустріч із Президентом України В. Януковичем,
заплановану на 20 жовтня, через занепокоєння щодо дотримання правових
стандартів суду у справі колишнього прем’єр-міністра Ю. Тимошенко.
«Прийнято рішення перенести візит Президента В. Януковича в Брюссель на
більш зручний момент у наших двосторонніх відносинах», – заявив офіційний
представник Європейської комісії П. Хансен.
Як пояснила представник Європейської комісії М. Кочьянчич, візит
перенесено через необхідність поліпшення обставин для досягнення прогресу
у двосторонніх відносинах. «Обставини, які ми згадуємо, – це необхідність
для України досягти прогресу в таких сферах, як верховенство права і
незалежність судової системи. Це – ключові принципи для Європейського
Союзу та відносин з партнерами в рамках “Східного партнерства”», –
пояснила позицію ЄК М. Кочьянчич.
Керівники ЄС до останнього чекали, що Київ піде на поступки. Всі надії
Брюсселя покладалися на декриміналізацію ч. 3 ст. 365 Кримінального
кодексу, за якою була засуджена Ю. Тимошенко. Голосування у Верховній
Раді з цього приводу планувалося у вівторок, 18 жовтня. Напередодні, у
понеділок, до Києва терміново відбув депутат Європарламенту від
Європейської народної партії Е. Брок, який хотів отримати від українських
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політиків сигнал про те, що Верховна Рада невдовзі внесе зміни до
Кримінально-процесуального кодексу, що дало б підстави звільнити
Ю. Тимошенко. «Я розмовляв з лідерами двох найбільших фракцій Верховної
Ради протягом шести годин. Нам так і не вдалося домовитися про зміни до
законодавства, яке базується на засадах, закладених Йосипом Сталіним.
Партія регіонів і Президент В. Янукович не хочуть нічого міняти. Вочевидь,
це стало останньою краплею і призвело до скасування Брюсселем візиту
В. Януковича. Це дуже обтяжує двосторонні відносини і перспективи
підписання Угоди про асоціацію», – сказав Е. Брок в інтерв’ю Deutsche Welle.
Експерт берлінського фонду «Наука і політика» С. Стюарт висловила
думку, що відмова Партії регіонів голосувати за «декриміналізацію статті
Тимошенко» у Кримінально-процесуальному кодексі не залишила Брюсселю
вибору. «Аби зроблені раніше заяви щодо засудження Тимошенко не
виглядали як порожні слова, довелося піти на цей демонстративний крок», –
зазначила С. Стюарт.
Відповідь В. Януковича на застереження Євросоюзу, який поставив
звільнення Ю. Тимошенко умовою його візиту в Брюссель, була жорсткою:
«Я не збираюся просити про послугу. Ми – партнери. Якщо необхідно
зустрітися, я готовий. Якщо ні, я полечу далі». В. Янукович мав на увазі свій
запланований на 20 жовтня візит на Кубу.
У Партії регіонів жорстку позицію свого лідера у відносинах із Заходом
сприйняли «на ура». «Час, коли порядок денний Президенту України писали в
Брюсселі та Вашингтоні, канув у минуле. Нині порядок денний пишеться в
Києві і виходить він тільки з національних інтересів, – заявив перший
заступник голови фракції ПР М. Чечетов. – Ми прийняли позаблоковий
статус, показавши, що нікого не вважаємо ворогом. Але при цьому ми не
будемо терпіти над собою господарів, які будуть диктувати свою волю
Україні. В українців є почуття власної гідності».
У БЮТ відміну візиту В. Януковича до Брюсселя розцінили позитивно з
точки зору своєї вигоди: з одного боку, Європа чітко показала, за кого вона, з
іншого, в опозиції з’явилася можливість знову стати головними поборниками
євроінтеграції, гасло якої останнім часом було відібране у неї В. Януковичем.
Після оголошення про відкладення візиту Президента України до
Брюсселя думку про те, що позиції В. Януковича у справі зближення України з
ЄС слабшають, висловили більшість європейських та українських аналітиків.
Так, фахівець у сфері європейсько-українських відносин, експерт із
брюссельського Центру Карнегі О. Шумило-Тапіола була переконана, що ЄС
тепер не піде на поступки, а В. Янукович може довести нинішні стосунки з
Брюсселем до дуже негативного рівня. «Здається, ніби Президент грає на
трьох шахівницях, – каже брюссельський експерт. – Він намагається
впоратися з опозицією вдома – це перша шахівниця. На другій він грає з ЄС,
намагаючись шантажем дістати більше, ніж Україна може отримати. Третя
шахівниця – з Росією, де В. Янукович намагається отримати дешевший газ. Я
не впевнена, що йому вдасться виграти принаймні на одній із них».
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У подібному руслі висловився й експерт центру ім. Разумкова М. Пашков.
На його думку, скасувавши візит В. Януковича до Брюсселя, Євросоюз дав
Україні чіткий сигнал про серйозність своїх намірів «заморозити» відносини з
українською стороною. «Ситуація виглядає досить песимістично. В. Януковичу
потрібно провести комплекс дій, щоб поновити співпрацю. Передусім вирішити
справу з Ю. Тимошенко, поставити крапку у створені зони вільної торгівлі та
більш активно виконувати план дій щодо безвізового режиму», – наголосив
М. Пашков.
Заступник генерального директора Центру ім. Разумкова В. Чалий
висловив упевненість, що останні заяви В. Януковича і ситуація з
перенесенням його візиту в Брюссель позначаться на темпах ухвалення угоди
про асоціацію. «Залишається сподіватися, що це не позначиться на парафуванні
документа, який повинен завершити переговори», – сказав В. Чалий. «Але якщо
внутрішньополітична ситуація не зміниться, шансів на підписання документа та
його імплементацію мало», – спрогнозував експерт.
Не погодився з цим політолог В. Фесенко, який заявив, що рано «ставити
хрест» на українській євроінтеграції при В. Януковичі: «Ця відміна візиту – не
бойкот, а свідоцтво неготовності Брюсселя говорити з В. Януковичем у нових
умовах. Лідерам Євросоюзу потрібна пауза, щоб визначитися, наскільки для них
важлива євроінтеграція України. Ця пауза може тривати близько року – швидше
за все, остаточні висновки будуть робитися після наших парламентських виборів2012».
Утім, пауза виявилася набагато коротшою, ніж очікувалося. Вже невдовзі
після рішення європейських лідерів відкласти візит до них Президента
України, офіційний представник Європейської комісії К. Коттова зазначила: «Ми
надалі працюватимемо з Україною. Діалог повинен тривати, співробітництво має
продовжуватися – це в наших загальних інтересах, це вигідно для обох сторін.
Ми чекаємо на розгортання нашого діалогу. Ми залишаємося відданими нашій
співпраці з Україною й будемо тісно працювати на технічному рівні. Що ж до
підписання, то це залежатиме від того, чи дотримуються в Україні цінності,
про які я казала».
А щодо безпосереднього контакту з Президентом України, то, за словами
К. Коттової, у Брюсселі «очікують іншої можливості» для приїзду
В. Януковича. У свою чергу, П. Залевський, віце-президент торговельного
комітету Європарламенту (ЄП), заявив, що ЄС не повинен припиняти
контакти з Києвом хоча б тому, що тоді Європа, фактично, віддасть Україну
під вплив РФ: «Ми маємо справу з ситуацією, коли Росія послідовно
впродовж багатьох місяців використовує всі засоби, щоб схилити Україну до
членства в Митному союзі під своєю егідою. Якщо сьогодні представники
Європейської Комісії та країн-членів ЄС призупинять переговори з Україною,
то це буде виглядати так, ніби той, хто виграє естафету, втратив паличку і
навіть не спробував її підняти, втрачаючи велику перевагу перед
конкурентами. Якщо справа Угоди про асоціацію буде відкладена на
невизначений термін, то це буде розчаруванням для українського суспільства,
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а також реальною втратою великих потенційних прибутків для Євросоюзу, які
випливали б з угоди».
Можна припустити, що певний вплив на позицію Євросоюзу щодо
співробітництва з Україною справила зустріч В. Януковича з президентом РФ
Д. Медведєвим під час Українсько-російського міжрегіонального
економічного форуму в Донецьку, на якому мова ішла, у тому числі, і про
можливий вступ України до МС. Крім того, в Санкт-Петербурзі відбулася
зустріч прем’єрів країн СНД, під час якої було підписано угоду про зону
вільної торгівлі в рамках Співдружності. Ці події стали приводом для
припущень про те, що одразу ж після того, як ЄС призупинив свої стосунки з
керівництвом України, воно розпочало інтеґрацію в протилежний бік.
Пом’якшення позиції ЄС щодо України суттєво відчулося і під час візиту
19 жовтня до Брюсселя першого віце-прем’єр-міністра, міністра економічного
розвитку і торгівлі України А. Клюєва, який вирушив на переговори про зону
вільної торгівлі. Він зустрівся з членами ЄК з питань торгівлі, а також з
питань розширення і політики сусідства.
За словами А. Клюєва, переговори щодо створення зони вільної торгівлі з
ЄС були складними, однак Україна успішно їх завершила. «Коли мова йде
про економіку, кожна сторона намагається відстояти свої національні
інтереси. І ЄС, і Україна – не виняток. Незважаючи на всі складнощі, нам
вдалося досягти компромісу з усіх принципових пунктів угоди. Фактично,
Україна добилася неможливого – в результаті переговорів врегульовані умови
українського експорту сільськогосподарської та металургійної продукції.
Крім того, досягнута домовленість про те, що Україна не буде нести
фінансову відповідальність за припинення постачання газу в ЄС. Адже
спочатку ЄС висував, по суті, дискримінаційну умову, щоб наша країна
компенсувала збитки, яких зазнають європейські компанії через припинення
постачання газу через Україну», – відзначив перший віце-прем’єр.
А. Клюєв нагадав, що непрості переговори щодо узгодження позицій
України і Європейського Союзу тривали кілька років – усього проведено
18 раундів. «Отже, на сьогоднішній день сторони узгодили всі ключові
параметри Угоди про створення зони вільної торгівлі. Технічні нюанси
допрацьовують експерти. Текст Угоди буде готовий до парафування до кінця
цього року», – зазначив він.
Утім, європейський комісар з питань торгівлі К. де Гюхт заявив, що
втiлення цiєї домовленості вiдтепер залежить тiльки «вiд полiтичної волi
українського керiвництва». За словами єврокомiсара, має бути створено
політичні умови, щоб реалізувати ці домовленості. Це означає, що ми не
можемо почати ратифікацію й підписання, доки не буде політичних умов, і це
має зробити українська влада.
За словами голови делегації Європарламенту зі зв’язків з Україною
П. Ковала, заява про завершення переговорів про створення зони вільної
торгівлі може означати, що, попри політичні проблеми, діалог триває на
робочому рівні. На його переконання, це «важливий сигнал» як для громадян
України, так і для тих країн ЄС, які хочуть ще до кінця цього року,
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незважаючи на всі протиріччя, завершити й переговори щодо Угоди про
асоціацію.
На думку європейського політика, на переговорний процес необхідно
дивитися стратегічно, з урахуванням навіть такого фактору, як час. «Якщо ми
не встигнемо завершити переговори під час польського головування у
Європейському Союзі, дуже важко буде їх завершити пізніше, – застерігає
євродепутат. – Треба розуміти, що для країн, які головуватимуть у ЄС у
майбутньому, ця угода пріоритетом не буде». Саме тому важливо завершити
технічний період переговорів якомога швидше, пояснює політик.
На думку П. Ковала, станом на сьогодні в Києва є 75 % шансу завершити
переговори щодо Угоди про асоціацію до кінця цього року. Але 25 % того, що
це не станеться, депутат таки залишив, адже, за його словами, не відомо, як
далеко Президент України В. Янукович готовий піти назустріч європейським
аргументам щодо ситуації навколо верховенства права, зокрема, у справі
Ю. Тимошенко.
Отже, Україна та ЄС завершили узгодження найскладнішої частини
Угоди про асоціацію – розділу про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і
ЄС. Утім, за словами уповноваженого уряду України з питань європейської
інтеграції В. П’ятницького, насправді робота над документом триває:
узгоджено лише принципові питання, тоді як залишилося ще багато технічних
деталей.
«Ми погодили принципові питання. Але залишилося ще дуже багато
технічних деталей. Адже імплементаційні періоди розтягнуто до 15 років, і ми
все розписуємо, аби було зрозуміло, що робиться щороку. Саме над цим тепер
працюємо, над своєрідним “зачищенням” по всій угоді. Оскільки деякі
розділи документа ми завершили рік чи два тому, і було залишено “маячки”,
точки стикування з іншими частинами угоди. Таке стикування саме тепер і
проводитиметься. Це технічна робота, яка не потребує “політичного”
втручання на високому рівні», – зазначив чиновник.
Говорячи про переговори, що завершилися підписанням угоди про ЗВТ
між Україною та ЄС, В. П’ятницький підкреслив: «Ми не просто завершили
технічні переговори. Прийняті остаточні політичні рішення з питань, які до
цих пір залишалися неузгодженими. Це наш імпорт автомобілів з ЄС і
експортні мита на окремі види товарів. Рішення об’єднані під загальною
назвою “застосування двосторонніх захисних заходів”».
Урядовий уповноважений назвав унікальним той факт, що захисні заходи
щодо експорту поєднуються зі скасуванням експортних мит. «У практиці
інших угод такого немає, – підкреслив він. – Що стосується двосторонніх
захисних заходів для автомобілів, то такої формули теж немає ні в корейській
угоді, ні в інших, підписаних Євросоюзом».
Разом з тим, В. П’ятницький нагадав, що економічна частина Угоди про
асоціацію складається не тільки з угоди про вільну торгівлю. Є ще й великий
розділ про співпрацю в окремих секторах економіки. Він деталізує питання
торгівлі товарами, послугами, питання, пов’язані з рухом капіталу та робочої
сили.
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Політичну частину угоди про асоціацію між Україною та ЄС
обговорювали під час 20-го раунду переговорів між Україною та ЄС, який
відбувся 25 жовтня в Києві. Ювілейний, 20-й раунд переговорів щодо Угоди
про асоціацію, за задумом організаторів, мав стати останнім у переговорному
процесі, що триває з весни 2007 р. Нині як дискусійні відзначені лише кілька
фрагментів тексту угоди, зокрема, преамбула. Минулого тижня Президент
України В. Янукович вимагав внести в документ згадку про «перспективи
входження України в ЄС», заявивши, що в іншому разі підписання договору
буде відкладено.
Але в пропозиціях МЗС, розроблених до переговорів, вказівку
Президента виконано не повністю – Україна не зажадала від Брюсселя
безпосередньої згадки про перспективу членства, обмежившись натяком.
«Ст. 49 Договору Євросоюзу передбачає право на членство в ЄС будь-якої
європейської держави», – говориться в українській версії преамбули. Там же
пропонується формально підтвердити статус України як «європейської
держави».
«Для мене не важливо, як саме буде зафіксована перспектива –
посиланням на 49-ту статтю, або на 2-гу статтю, або якось інакше. Головне,
щоб була вказівка на кінцевий результат у вигляді членства... Без членства
цей договір порожній», – пояснив керівник української переговорної групи,
заступник міністра закордонних справ П. Клімкін.
Однак, судячи з інформації українських ЗМІ, 20-й раунд переговорів
щодо Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом завершився
без особливих успіхів. За даними преси, Київ не відступився від вимоги
фіксації в документі перспективи членства України в ЄС і не пішов на
компроміс з інших спірних моментів. Єдиним питанням, з якого досягнуто
успіху, стала відмова від терміну «довгостроковий» щодо скасування візового
режиму, проте назвати це досягненням переговорних груп не можна –
сторони лише реалізували рішення, досягнуте на саміті Східного партнерства.
Цю інформацію підтвердив і керівник переговорної групи Євросоюзу,
керуючий директор європейської дипломатичної служби по Росії, східних
сусідах ЄС і Західних Балканах М. Лайчак. Оцінюючи минулий раунд
переговорів між Україною і ЄС, дипломат відзначив, що його важко назвати
успішним. За його словами, в нинішній ситуації кожний із раундів міг би
стати останнім. «Оскільки на переговорах ми не змогли узгодити низку
питань, ми вирішили домовитися про дату наступного раунду після того, як у
нас з’являться гарні шанси на просування», – сказав він.
М. Лайчак відзначив, що Євросоюз чекає від України більшого прогресу
у виконанні ряду зобов’язань. «Не стану приховувати – є сфери, в яких ЄС
чекав більшого. Перш за все, я говорю про реформування юстиції, системи
управління, про реформу правової системи. До того ж хотілося б, щоб ці
реформи здійснювалися на основі рекомендацій Венеціанської комісії, ОБСЄ і
самого Євросоюзу», – відзначив М. Лайчак.
Тим не менш, переважна більшість європейських та українських
політиків та експертів висловлюють переконання, що шанси підписати Угоду
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про асоціацію до кінця року, як того прагнуть і Брюссель, і Київ,
залишаються. Зокрема, експерт берлінського фонду «Наука і політика»
С. Стюарт виступає за те, аби до кінця року сторони парафували Угоду про
асоціацію між Україною і ЄС, як і планувалося раніше. Але, «офіційно
констатувавши успішне завершення переговорів про Угоду, Євросоюз і
Україна мають домовитися щодо зобов’язань, які Києву слід виконати як
передумову ратифікації документу Європарламентом і парламентами країн
ЄС. Ідеться, зокрема, про те, щоб унеможливити політичні судові процеси,
такі як процес над Ю. Тимошенко», – вважає С. Стюарт.
На її переконання, попри спільні інтереси, Європейський Союз і
українська влада по-різному бачать сенс підписання Угоди про асоціацію.
«Над текстом Угоди про асоціацію працювали не один рік, текст практично
погодили. Але зрештою стало зрозуміло, що у цей текст сторони вкладають
зовсім різні значення. З огляду на те, що партнери практично розмовляють
різними мовами, нині здається, що плани Києва і Брюсселя були надто
амбітними. Тепер доведеться робити декілька кроків назад і шукати
зближення на більш реалістичних засадах», – каже С. Стюарт. За її словами,
доки Україна не дасть дієвий сигнал, що поділяє європейські цінності,
йтиметься не про «європейську інтеграцію», яку у Києві називають
пріоритетом, а про «співпрацю між Україною і ЄС».
Зі слів берлінського експерта, замість амбітних планів на майбутнє у
співпраці між Україною і ЄС знову ключове значення відводитиметься
виконанню Києвом зобов’язань у межах Ради Європи та ОБСЄ щодо захисту
свободи слова, виборчих прав громадян, дотримання засад правової держави.
«У Брюсселі дивитимуться, чи виконує Київ ці зобов’язання і у залежності від
цього ухвалюватимуть рішення про рівень співпраці», – констатує С. Стюарт.
Водночас перший заступник голови комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції, народний депутат від Партії регіонів
В. Вечерко наголошує, що українська сторона раніше надала достатньо
доказів відданості євроінтеграційному курсу, але якщо потрібні ще докази, то
Україна їх надасть. «Через перенесений візит Україна використає отриманий
час для підготовки додаткових аргументів на користь своєї позиції», –
відзначив В. Вечерко.
Депутат підкреслив, що переговорний процес між ЄС та Україною
тривав не один рік і внутрішньополітичні процеси в країні чи в Євросоюзі не
можуть поставити під загрозу всі результати попередніх домовленостей.
Головні позиції Євросоюзу щодо оцінки внутрішньополітичної ситуації в
Україні та формату подальшої співпраці з нею європейських структур були
викладені в об’єднаній резолюції Європарламенту щодо України, прийнятій
27 жовтня на пленарному засіданні в Страсбурзі.
Положення резолюції охоплюють весь діапазон двосторонніх відносин:
починаючи від стратегічного рівня – визнання українських прагнень щодо
членства в ЄС, до рекомендацій про розслідування можливих помилок при
ухваленні рішень на рівні уряду в спеціальних парламентських комісіях.
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«ЄП вважає, що поглиблення відносин між Україною і ЄС і європейська
перспектива в Україні мають велике значення в інтересах обох сторін, ЄП визнає
українські прагнення відповідно до ст.49 Угоди про ЄС за умови досягнення всіх
критеріїв, зокрема принципів демократії, поваги прав людини та
фундаментальних свобод і верховенства права», – ідеться в резолюції.
Щодо справи екс-прем’єра Ю. Тимошенко, ЄП «глибоко шкодує, що
вирок Ю. Тимошенко є порушенням прав людини і зловживанням судовою
системою для політичного переслідування провідного опозиційного
політика». У зв’язку з цим в ЄП відзначають, що застосований до
Ю. Тимошенко закон ухвалено ще в радянські часи, а ст. 364 і 385 не
відповідають європейським стандартам і стандартам ООН.
«ЄП настійно закликає українську владу забезпечити справедливий,
прозорий і неупереджений судовий процес у разі апеляції Ю. Тимошенко і в
інших судових процесах проти членів колишнього уряду. ЄП наполягає на
тому, щоб Тимошенко була надана можливість реалізувати своє право на
повноцінну участь у політичному процесі як в даний час, так і на майбутніх
виборах в Україні», – йдеться в документі.
ЄП висловлює стурбованість у зв’язку з тим, що суд над Ю. Тимошенко «йде
врозріз із проголошеною українським керівництвом прихильністю демократії і
європейським цінностям і вважає, що якщо вирок щодо Ю. Тимошенко не буде
переглянутий, це поставить під загрозу укладення Угоди про асоціацію і її
ратифікацію, відсовуючи країну ще далі від здійснення своєї європейської
перспективи», – йдеться в резолюції.
Крім того, ЄП висловлює стурбованість щодо утримання під вартою ексглави МВС Ю. Луценка та інших подібних випадків.
У зв’язку з цим ЄП наполягає на тому, щоб всі судові справи відносно
колишніх і нинішніх високопосадовців проводилися у відповідності з
європейськими стандартами справедливості, неупередженості, прозорості та
незалежності.
ЄП також висловлює заклопотаність у зв’язку з деякими ознаками
згортання демократичних свобод, а також використанням державних установ
для політичного реваншу.
«ЄП стурбований повідомленнями про погіршення стану свободи ЗМІ та
плюралізму і закликає владу вжити всіх необхідних заходів для захисту цих
важливих аспектів демократичного суспільства і утриматися від будь-яких
спроб контролю, прямих або непрямих, на національні засоби масової
інформації», – сказано у резолюції.
ЄП підкреслює, що зміцнення верховенства права і проведення
внутрішніх реформ, зокрема боротьба з корупцією, є необхідними не тільки
для укладення Угоди про асоціацію і поглиблення відносин між Україною і
ЄС, але і для зміцнення демократії в Україні, а також для ратифікації Угоди.
Одночасно з цим, ЄП вітає угоду щодо всебічної та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі і «розглядає цю домовленість як надійну основу для
можливого завершення переговорів за Угодою про асоціацію з Україною».
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ЄП також «рішуче підтримує» рекомендації, викладені у висновках
Венеційської комісії щодо проекту закону про парламентські вибори і вважає
за необхідне, щоб ці рекомендації були ухвалені і реалізовані всеосяжно, що
передбачає участь опозиції і громадянського суспільства.
«ЄП закликає всі політичні сили в Україні провести справедливу і
прозору дискусію щодо процесів ухвалення політичних рішень, наполягаючи
на тому, що розслідування можливих прорахунків у процесі прийняття
політичних рішень повинно здійснюватися парламентською слідчою
комісією», – рекомендує Європейський парламент.
Одним із завершальних в резолюції є пункт про те, що Європейський
парламент рекомендує Європейській комісії провести зустріч із Президентом
України В. Януковичем до саміту Україна – ЄС для «відновлення
конструктивного діалогу».
«ЄП вважає, що нещодавно перенесена зустріч із президентом
В. Януковичем надала б можливість вирішити серйозні проблеми і відновити
конструктивний діалог, який може призвести до парафування Угоди про
асоціацію за наявності значного процесу щодо подолання технічних і
політичних перешкод, і закликає Раду ЄС та Європейську комісію призначити
зустріч напередодні саміту Україна – ЄС у грудні», – ідеться в документі.
Міністерство закордонних справ України заявило, що резолюція
Європарламенту свідчить про підтримку євроінтеграційного курсу України.
«Резолюція є свідченням того, що євроінтеграційний курс України не
зупинений», – заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС
О. Волошин. Він підкреслив, що в МЗС України оцінюють цю резолюцію як
успіх для країни, оскільки в ній містяться заклики надання Україні
європейської перспективи.
О. Волошин зазначив, що Київ прислухається до оцінок українських
внутрішньополітичних процесів з боку ЄС. Він звернув увагу на те, що
Європейський парламент закликав Європейську комісію надати конкретне
сприяння Україні в реформуванні судової системи, а не тільки давати оцінку
тим чи іншим рішенням судів.
Президент України В. Янукович визнав, що Україна дійсно має
проблеми, названі в резолюції Європейського парламенту від 27 жовтня. «Ці
проблеми існують, ми над ними працюємо», – зазначив він. З його слів, багато
проблем існують уже давно, деякі ще з часів СРСР. В. Янукович додав, що
Україна вийшла на шлях реформ і проводить модернізацію.
Голова Верховної Ради України В. Литвин заявив, що резолюція
Європарламенту – це жорсткий документ по відношенню до України. «Я
уважно ознайомився з цим документом. Для мене він жорсткий і
суперечливий. Його можна охарактеризувати як батіг і пряник», – сказав
політик.
За словами спікера, в резолюції підкреслюється, що кожна європейська
країна має право реалізувати свою європейську перспективу, і разом з тим
згадується, що з Україною будуть розвивати політику сусідства. «Навіть не
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східного партнерства, а політику сусідства, яка довела свою
нежиттєздатність», – зазначив спікер.
«До цього документа треба поставитися з усією серйозністю і не
намагатися одним знайти те, що цікавить їх, а іншим сказати, що документ
збалансований і підкреслює європейську перспективу», – підкреслив
В. Литвин.
У Партії регіонів позитивно оцінили резолюцію Європейського парламенту
щодо ситуації в Україні. Про це сказав на прес-конференції народний депутат
України від ПР О. Плотніков.
«Ми відзначаємо позитиви в тому, що відбулась гостра дискусія, що
Україна була у центрі уваги, можливо, однією з головних подій, якою
займався Європарламент протягом останніх місяців», – сказав він. «Не
можемо не вітати цю дискусію. Це позитивно», – наголосив О. Плотніков.
За його словами, важливо те, що в резолюції підтримуються прагнення
України щодо вступу в ЄС. «Особливо вітаємо визначення європейської
перспективи України, яке прописано в цій резолюції», – сказав депутат.
Він вважає, що в резолюції говориться про відкритість ЄС щодо України. «В
резолюції зафіксовані послідовні кроки України, і це стосується структурних
реформ і перетворень в економічній та політичних сферах в Україні», – зазначив
О. Плотніков.
Слід відзначити, що документ, ухвалений Європарламентом, не має
юридичних наслідків для України. Відповідно до Ліссабонської угоди,
компетенція Європарламенту щодо зовнішньої політики має виключно
дорадче значення. Але цілком очевидними є політичні наслідки, які визнають
представники усіх політичних сил.
«Резолюція однозначно має рекомендаційний характер. А наслідки – як у
школі: якщо ти склав іспит на двійку, то тебе не переводять в інший клас.
Тобто, звісно, наслідки можуть бути негативні для тих, хто не виконує
резолюції», – констатує юрист-міжнародник, депутат парламенту від Партії
регіонів С. Головатий.
Про очевидність політичних наслідків говорить колишній віце-прем’єрміністр з питань європейської інтеграції, член партії «Батьківщина» Г. Немиря.
«Європарламент дає чіткий сигнал європейської перспективи для українського
суспільства. З іншого боку, робить останнє попередження Януковичу і його
урядові стосовно того, що відповідальність за вибір, який вони мають
зробити, лежить повністю на президенті. І це вибір між інтеграцією і
ізоляцією. Це основний месидж Європарламенту. Резолюція – це, фактично,
легітимізація подальших кроків, які здійснюватиме Євросоюз і які можуть
бути ухвалені на рівні Ради ЄС», – сказав Г. Немиря.
Проте, експерти звертають увагу на те, що українська влада має один
серйозний аргумент, коли йдеться про виконання положень резолюції
Європарламенту стосовно Ю. Тимошенко. Євродепутати, називаючи суд над
Ю. Тимошенко упередженим і таким, що може свідчити про зловживання
судовою системою для переслідування провідних опозиційних політиків,
закликає владу до кроків, спрямованих на її звільнення із в’язниці. Однак
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представники влади неодноразово заявляли про те, що не втручаються у
роботу судів і не можуть гарантувати те чи інше рішення апеляційних
інстанцій. І що таке втручання означало б порушення принципів демократії.
«Для країни є неприйнятним і недопустимим, коли за наполегливими
рекомендаціями Європарламенту ми повинні втручатися в судовий процес», –
заявила депутат Партії регіонів О. Бондаренко. Депутат переконана, що
рекомендації Європарламенту «грунтуються на емоціях та особистісному
ставленні до Ю. Тимошенко політиків, що їй співчувають та є її політичними
партнерами».
Г. Немиря, зі свого боку, вважає, що у влади є цілком легітимний шлях –
політико-правовий. «Найбільш прийнятним виходом для влади є шлях через
парламент, через доповнення до Кримінального кодексу, які зараз
розглядаються у Верховній Раді. Це не буде втручанням, це буде політикоправовий вихід із ситуації для влади, якщо вона дійсно хоче усунути
перешкоди на шляху переговорів про євроінтеграцію», – сказав Г. Немиря.
Він звертає увагу на те, що резолюція не дає українській владі
необмежених
часових
рамок
для
виконання
умов,
висунутих
Європарламентом. З одного боку, вказується на необхідність забезпечити
можливість участі Ю. Тимошенко у політичних процесах і виборах, з іншого
– пропонує керівним органам ЄС запросити В. Януковича до Брюсселя ще до
саміту Україна – ЄС, який заплановано на грудень цього року.
Отже, роблять висновок експерти, можна вести мову про перший
часовий проміжок для виконання умов, закладених у резолюції – найближчий
місяць.
Проте, Європарламент говорить не лише про Ю. Тимошенко. У
документі йдеться і про «ознаки зменшення демократичних свобод», про
вибіркове правосуддя стосовно інших опозиційних політиків, зокрема
Ю. Луценка, про погіршення стану свободи засобів масової інформації в
Україні, про суперечливий проект закону про вибори депутатів Верховної
Ради. Коли українська влада зможе відповісти на ці претензії – питання для
Києва набагато складніше.
Натомість, Міністерство закордонних справ заявило, що теж хотіло б
зафіксувати в угоді про асоціацію, яка обговорюється, терміни її дії, аби після
цього перейти «на інший рівень відносин». «Ми не хочемо укладати
безстрокову угоду. Це означає, що Україна і 20, і 30 років може залишатися в
таких самих відносинах асоціації з Європейським Союзом», – заявив речник
МЗС О. Волошин.
Політологи розцінюють ухвалення Європейським парламентом об’єднаної
резолюції по Україні, як свідчення того, що Україна, як і раніше, цікава для
Євросоюзу і Європі невигідна зміна її геополітичного курсу. «Це говорить про те, що
для них Україна як і раніше цікава, і вони як і раніше зацікавлені в тому, щоб
утримати Україну в євроінтеграційному векторі, не допустивши крутого розвороту
на схід. Я думаю, що одна з причин, можливо, найголовніша, чому немає такого
різко негативного ставлення до України, хоча таке могло бути», – заявив
директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології
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М. Погребинський, коментуючи прийняту Європарламентом резолюцію. «Ми
як і раніше – приз і для Європи, і для Росії ... і за цей приз конкуренція
триває», – підкреслив він.
На думку, М. Погребинського, головний висновок для України в світлі
прийняття резолюції полягає в тому, що «з одного боку, як і раніше
Європарламент наполягає на тому, щоб був переглянутий вирок
Ю. Тимошенко та інших, і в той же час, не закриває двері ... явно висловлює
жаль, що не відбувся візит до Брюсселя В. Януковича, і пропонує призначити
час до грудня, щоб він приїхав, у надії на розмову з ним і обговорення
якихось питань, якщо В. Янукович буде демонструвати якесь просування в
очікуваному напрямку».
«Також важливо, що вони підтверджують бажання Європарламенту, щоб
у грудні на саміті Україна – ЄС було підписано угоду про асоціацію», – додав
він. При цьому М. Погребинський підкреслив, що «не можна зробити такий
однозначний висновок, що Європарламент своїм рішенням рекомендував дати
перспективу членства» у ЄС для України.
У свою чергу директор Інституту глобальних стратегій В. Карасьов
розцінив ухвалення резолюції «як відсутність, принаймні, поки що, у
європейської еліти бажання закривати двері перед євроінтеграцією України і
як надання ще одного шансу Україні, оскільки, в іншому випадку, це було б
розцінено, як відштовхування України і підштовхування її в протилежному
інтеграційному напрямі».
В. Карасьов зазначає, що «по духу резолюція досить жорстка, а по формі
– обережна. Європарламент наголошує: якщо справа Тимошенко не буде
переглянута, це поставить під загрозу євроінтеграцію України. Тож
українській владі доведеться вирішувати цю справу. Або віддалятися від
європейського вибору».
Але, на думку В. Карасьова, питання євроінтеграції не повинна
вирішувати влада. Це питання суспільства і країни, питання вибору
майбутнього. «Якщо влада залишить Тимошенко за ґратами і відмовиться від
європейського вибору, то своє слово має сказати суспільство. Повинні
виступити моральні авторитети, якщо вони ще залишилися в Україні, активна
частина суспільства. Україна не мусить відмовлятися від шансу на
європеїзацію, який у нас хочуть забрати українські можновладці», –
підкреслив він. Якщо влада не піде на виконання резолюції Європарламенту,
то має бути референдум, переконаний фахівець.
Позиція Європарламенту щодо вироку екс-прем’єру Ю. Тимошенко, яка
міститься в проекті спільної резолюції, на користь Україні, вважає політолог
В. Цибулько.
«Євросоюз дуже багато говорить, виставляє багато зустрічних вимог, але
сам кроків назустріч не робить. Питання Ю. Тимошенко є гарантійним
пунктом: якщо ЄС хоче демократизації України, він посилить комунікацію,
гарантуватиме політичну асоціацію, що буде гарантією того, що
Ю. Тимошенко не буде сидіти, та зону вільної торгівлі. Тоді Україна реально
бере зобов’язання і проводить судовий перегляд справи. Влада створила
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ситуацію, за якої екс-прем’єр є заручником не української влади, а
Євросоюзу. Тобто якщо ЄС хоче, щоб Ю. Тимошенко сиділа, українську
владу треба від себе відштовхнути. Якщо навпаки – треба «задушити» в
дружніх обіймах», – зазначив він.
Резолюція Європарламенту показала, що позиція Європи щодо України
послідовна, вважає директор Інституту демократії С. Таран. Утім, за словами
експерта, резолюція Європарламенту не містить в собі ніякої новизни.
Політолог вважає, що визначена в цьому документі позиція Європи щодо
України була оприлюднена ще до цього.
Водночас експерт нагадав, що цей документ є компромісним, адже в
ньому є як критичні зауваження з боку Європи так і заяви про те, що ЄС
готовий співпрацювати з Україною в її євроінтеграційних прагненнях і
готовий продовжувати діалог.
Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко
головним в резолюції Європарламенту вважає те, що, незважаючи на різні
оцінки і дискусію навколо справ Ю. Тимошенко, Євросоюз не закриває двері
на шляху України до Європи, переговорний процес щодо нової угоди про
Асоціацію та зони вільної торгівлі між Україно та ЄС триває. Експерт
переконаний, що обидві сторони: і Європейський Союз, і Україна зацікавлені
в тому, щоб подолати політичні перешкоди, і все ж таки вийти на підписання
Угоди про асоціацію.
Політолог К. Бондаренко, говорячи про прийняту резолюцію, відзначив,
що «вона більш ніж позитивна для України: по-перше, хоча б тому, що там
з`являється те, чого добивалася Україна – це перспектива членства в ЄС,
віддалена перспектива, але все-таки це абсолютно новий рівень асоціації».
Другим важливим моментом політолог назвав розділення в документі
питань Ю. Тимошенко і питань європейської інтеграції України.
Третій момент, на думку К. Бондаренка, це те, що «все-таки питання зони
вільної торгівлі й асоціації будуть розглянуті ще цього року і парафовані. Ця
резолюція відкриває фактично нову сторінку або, швидше, припиняє
короткочасну паузу, яка настала в наших відносинах, між Україною і
Європою. Те, чого так боялися багато євроінтеграторів, і те, на що
сподівалися багато ворогів нинішньої влади, люди, які з гіркотою сприймають
будь-який позитивний рух або будь-яку позитивну дію влади – все це не
справдилося, і сьогодні ми можемо говорити про більш ніж позитивні
результати для України».
Соціолог Є. Копатько зазначив: «Основне – резолюція справді не мала
такого жорсткого характеру, як це очікувалося. Я б звернув увагу, що діалог
Європа – Україна буде продовжено. Безперечно, є критичні зауваження, які
для європейців мають значення, але ключовим показником для них є те, що
необхідно розвивати діалог між Європою і Україною». Експерт додав, що
«резолюція Європейського Парламенту є одним з позитивних сигналів для
України і продовженням конструктивного діалогу».
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Зважаючи на рекомендацію Європарламенту, Угода про асоціацію з
Україною зрештою буде парафована, переконаний директор Інституту
політичного аналізу та міжнародних досліджень С. Толстов.
Експерт вважає, що на сьогоднішній день «буде доволі важко зняти з
Ю. Тимошенко усі обвинувачення і анулювати наслідки цих процесів». Утім,
за даними експерта, в Угоді про асоціацію і зону вільної тогрівлі з ЄС
зацікавлені керівники дуже впливових промислово-фінансових груп, «які
фактично визначають ситуацію в українській економіці і від яких влада
залежить дуже потужно». Так, за його словами, «головні проєвропейці», –
Д. Фірташ, І. Коломойський, В. Пінчук, – підштовхуватимуть владу до того,
щоб угода була парафована.
Європейські
експерти
вважають
резолюцію
Європарламенту
збалансованою та справедливою. Зокрема про це заявила експерт
Європейського політичного центру А. Пол. Експерт також зазначила, що
резолюція Європарламенту враховує багато питань, які мають велике
значення для ЄС та України. «Вона також визнає вирішальне значення
європейських прагнень України, які є ключовим фактором. Вона підкреслює
важливість відносин ЄС з Україною, і що прагнення України до подальшої
інтеграції та поглиблення відносин з ЄС мають ключове значення для обох
партнерів – пункт, про який, здається забули в останні тижні турбулентності у
відносинах», – додала А. Пол.
Тим часом, за інформацією директора департаменту інформаційної
політики МЗС України О. Волошина, Президент України В. Янукович
вирушить до Брюсселя після того, як основна частина переговорів з
Євросоюзом про підписання Угоди про асоціацію буде завершена й проект
договору відправлять на технічну підготовку до парафування.
За його словами, цей візит повинен відбутися ще до початку саміту,
запланованого на середину грудня, але головні питання не в даті візиту, а в
процесі проведення переговорів і в результаті. О. Волошин зазначив, що
Україна вітає намір Європейського парламенту визнати, що надання Україні
перспективи членства в Європейському союзі відповідає інтересам України і
ЄС. Він підкреслив, що надання Україні європейської перспективи в Угоді
про асоціацію між Україною та ЄС є пріоритетом для країни. При цьому
директор департаменту підкреслив, що ненадання такої перспективи не є
приводом для того, щоб Україна зірвала переговори з ЄС щодо укладення цієї
угоди або припинила їх. На думку О. Волошина, в України ще є час для того,
щоб досягти цієї домовленості.
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С. Горова, влас. кор. СІАЗ НБУВ

Президент и эксперты о деятельности Кабмина
и проявлениях радикализма
2 ноября Президент Украины В. Янукович принял участие в
расширенном заседании Кабинета Министров. На заседании глава
государства, кроме критики разных направлений работы правительства в
целом, уделил отдельное внимание и деятельности ряда чиновников. Так,
Президент подверг критике министра здравоохранения А. Анищенко. А
губернаторы Львовской и Запорожской областей после острых оценок их
деятельности со стороны Президента и Премьера в конце дня были
отправлены в отставку.
Отдельно по другим министрам высказался Н. Азаров. Он выразил
неудовольствие работой министра Д. Табачника, ведомство которого Премьер
упрекнул в недостаточном диалоге с вузами и учителями. Министра обороны
М. Ежеля глава правительства обвинил в постоянных конфликтах внутри
вооруженных сил.
Еще одно резонансное событие, о котором сообщают СМИ, связано с
заявлением Президента о том, что в стране некие силы готовят вооруженный
переворот. «Есть призывы к революции. Сегодня мне правоохранительные
органы дают такую информацию, что идет скупка оружия в стране и подготовка
к вооруженным нападениям на органы власти», – сказал В. Янукович.
По информации СМИ, Президент, комментируя протестные акции у
Верховной Рады, говорил о том, что пришли ломать заборы те, кто получил
по решениям судов пенсию в размере около 30 тыс. грн, что такие действия
направлены на срыв финансовой и политической стабильности в стране.
Советник Президента А. Герман, комментируя его сообщение о
подготовке вооруженных нападений на органы власти, в эфире 5 канала
заявила: «Мы не вкладываем в уста главы государства информацию, глава
государства хорошо информированный человек и он всегда отвечает за свои
слова сам».
В свою очередь, в БЮТ на заявление Президента отреагировали довольно
резко. Так, замглавы БЮТ в парламенте С. Соболев в своем комментарии
высказал предложение о необходимости срочно собрать парламент и провести
внеочередную сессию. «Нужно немедленно собирать внеочередную сессию
парламента и проводить психиатрическую экспертизу Президента Януковича», –
подчеркнул бютовец, добавив, что дальнейшее пребывание Януковича во власти
«может плохо закончится».
Также СМИ информировали о том, что оппозиция требовала
выступления глав СБУ и МВД 4 ноября, во время часа вопросов к
правительству. Как сообщают национальные информационные агентства,
такое заявление на заседании парламента сделал зампредседателя Верховной
Рады Н. Томенко. Возмущение оппозиционных политиков вызвало заявление
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Президента Украины В. Януковича о якобы массовой закупке оружия в
Украине.
По мнению Н. Томенко, заявление Президента во время расширенного
заседания правительства о том, что в Украине массово закупают оружие с
целью подготовки к вооруженным нападениям на органы государственной
власти, шокировало общественность. Оппозиционер считает, что данное
заявление является обвинением оппозиции, которая является политическим
оппонентом президентского курса. Н. Томенко подчеркнул, что во время
очередного часа вопросов к правительству в ВР председатель СБУ
В. Хорошковский и министр внутренних дел Украины А. Могилев должны
доложить не только парламенту, но и украинскому народу, кем и в каких
регионах страны массово скупается оружие для подготовки к вооруженному
восстанию.
Оппозиционный политик так же отметил, что в случае необходимости
оппозиция готова создать временную следственную комиссию для того,
чтобы не допустить реализации сценария, о котором заявлял Президент
Украины.
Политологи видят несколько причин заявления Президента. Одна из них
заключается в том, что власть готовит почву для ужесточения режима в
стране. «Это больше похоже на предостережение тем, кто недоволен властью:
будут протесты – будет применение силы», – заявил директор политикоправовых программ Центра им. Разумкова, политолог Ю. Якименко.
«Сегодня в стране проходят массовые протесты населения. Но они не
связаны с деятельностью оппозиции или каких-то спецслужб. Все это –
результат социальной политики правительства», – добавил директор
Социологической службы Украинский барометр, политолог В. Небоженко.
По мнению главы Центра прикладных политических исследований
«Пента» В. Фесенко, есть несколько вероятных причины того, зачем
Президент Украины В. Янукович заявил об информации о подготовке
вооруженных нападений на органы власти. По его словам, одна из них может
быть связана с желанием спецслужб «вабить» себе больше средств. Учитывая
общую напряженность в стране, не исключено также, что действительно есть
«горячие головы», способные на какие-то акции. «Но количество и
возможности таких людей преувеличены», –отметил политолог.
Суммируя отзывы по озвученной Президентом информации, по-видимому,
можно присоединиться к заявлению А. Герман по поводу того, что Президент
всегда имеет основания для своих заявлений. Это осознают все политические
силы страны, кроме тех, что пытаются сделать популистский шум вокруг
события, скорее всего никак не будучи причастными к нему.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Литвин направив телеграму
співчуття заступнику Голови Палати радників Парламенту Японії
Хідехіса Оцудзі.
«З почуттям глибокого суму українські парламентарії дізнались про
передчасну смерть Голови Палати радників Парламенту Японії Й. В. Такео
Нісіоки», – зазначається у телеграмі.
В. Литвин від імені Верховної Ради України та від себе особисто висловлює
Хідехіса Оцудзі та дружньому японському народу глибокі співчуття і передає
слова підтримки рідним і близьким Й. В. Такео Нісіоки з приводу цієї
непоправної втрати
(Офіційний
сайт
Верховної
Ради України
(http://portal.rada.gov.ua). – 2011. – 8.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин 9 листопада перебуватиме
з офіційним візитом у м. Санкт-Петербург (Російська Федерація) для
участі у заходах Міжпарламентської асамблеї країн – учасниць СНД.
Голова Верховної Ради України візьме участь у засіданні Ради МПА
СНД та у зустрічі голів парламентів держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав.
Передбачені також зустрічі В. Литвина, зокрема, з Головою Сенату
Парламенту Республіки Казахстан К. Мамі, з Головою Міллі Меджлісу
Азербайджанської Республіки О. Асадовим, з Головою Ради Федерації
Федеральних Зборів Російської Федерації В. Матвіенко та з Головою
Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Б. Гризловим
(Офіційний сайт Верховної Ради України (http://portal.rada.gov.ua). – 2011.
– 7.11).
***
Перебуваючи на Черкащині, заступник Голови Верховної Ради
України М. Томенко в рамках акції «Здоровим та спортивним бути
модно», яку вже кілька років проводить його Фонд «Рідна країна», за
підтримки депутата обласної ради В. Греся та мецената О. Клюзнера
відкрив спортивний майданчик в районній школі-гімназії селища
Чорнобай. Спортивний майданчик, до якого входить футбольне та
баскетбольне поле, столи для настільного тенісу і комплекс тренажерів для
оздоровлення школярів різного віку, М. Томенко назвав подарунком землякам
у рік двадцятиріччя Незалежності та з нагоди дня селища (Офіційний сайт
Верховної Ради України (http://portal.rada.gov.ua). – 2011. – 7.11).
***
Заступник керівника Апарату Д. Марков і заступник Директора
Агентства США з міжнародного розвитку С. Вайнс вручили посвідчення
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учасникам стажування у Верховній Раді України та центральних органах
виконавчої влади України 2011–2012 рр.1
С. Вайнс підкреслила, що у парламенті приймаються дуже серйозні та
фундаментальні рішення, які впливають на життя багатьох мільйонів людей.
«Тому нові ідеї і пропозиції повинні відігравати у цьому процесі важливу
роль, і у цьому полягає і ваше завдання», –наголосила вона.
Заступник керівника Апарату і заступник Директора Агентства США з
міжнародного розвитку вручили посвідчення учасникам стажування
(Офіційний сайт Верховної Ради України (http://portal.rada.gov.ua). – 2011.
– 7.11).
***
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення
змін до Закону «Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві» (щодо надання
індивідуальним сільським забудовникам державних пільгових кредитів).
Як зазначалося під час засідання комітету, законопроект спрямований на
усунення негативних наслідків внесених у 2006 р. до ст. 11 чинного закону
змін, які, на думку народних депутатів, погіршують стан справ щодо пільгового
кредитування селян. Учасники обговорення наголосили, зокрема, що, відповідно
до чинного порядку надання кредитів, вони надаються лише тим позичальникам,
які проживають в межах сільських населених пунктів, а сільські сім’ї, що
мешкають за їх межами, не можуть отримувати позики. За словами авторів
законопроекту, впровадження цієї норми майже вдвічі звузило коло
позичальників та викликало невдоволення близько 123 тис. сімей, які подали
заяви на отримання пільгових кредитів.
На думку членів комітету, реалізація положень законопроекту має
забезпечити нормативно-правове закріплення рівного доступу всіх верств
сільського населення для отримання державного пільгового кредиту
(Офіційний сайт Верховної Ради України (http://portal.rada.gov.ua). – 2011.
– 8.11).
***
Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність із
Законом «Про соціальний діалог в Україні».
Проект (реєстр. № 9152), поданий Кабінетом Міністрів, спрямований на
узгодження положень низки законів України з нормами Закону «Про соціальний діалог
в Україні», прийнятого 23 грудня 2010 р. Проектом передбачається, зокрема, уточнити
поняття сторін соціального діалогу та умови їх участі у соціальному діалозі, а також
повноваження відповідних органів і організацій у цьому процесі.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого, на їхню думку,
сприятиме взаємодії між сторонами соціального діалогу на всіх рівнях, більш
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повному забезпеченню соціально-економічних інтересів сторін, досягненню
взаєморозуміння між ними, створенню необхідних умов для подальшого
удосконалення переговорних процесів та діалогу між представниками
держави, роботодавців та профспілок, формуванню та реалізації соціальноекономічної політики держави.
Водночас, народні депутати звернули увагу на те, що проектом не
передбачено повного переліку законодавчих актів, які належить привести у
відповідність із Законом «Про соціальний діалог в Україні». Зокрема,
проектом не пропонується внесення змін до Кодексу законів про працю та
Закону «Про колективні договори і угоди». На думку членів комітету, ці
нормативно-правові акти містять визначальні положення щодо регулювання
соціально-трудових відносин і колективно-договірного процесу. Невнесення
відповідних змін до них може призвести до певних колізій у законодавстві.
Народні депутати висловили деякі інші зауваження до законопроекту, які
доцільно врахувати під час підготовки законопроекту до другого читання
(Офіційний сайт Верховної Ради України (http://portal.rada.gov.ua). – 2011.
– 7.11).
***
Комітет з питань культури і духовності рекомендує парламенту
ухвалити в першому читанні та в цілому постанови щодо відзначення
ювілейних та пам’ятних дат.
Зокрема, пропонується прийняти постанову про відзначення 500-річчя
заснування міста Чигирин Черкаської області (реєстр. № 9305) та про
відзначення 120-річчя з дня народження В. Симиренка (реєстр. № 9314).
Проекти документів передбачають підготовку та відзначення цих дат на
державному рівні, для чого уряду та відповідним відомствам пропонується
створити відповідний організаційний комітет, розробити та затвердити план
необхідних заходів, забезпечити їх висвітлення в засобах масової інформації.
Під час засідання комітету зазначалося, що Чигирин – це перша гетьманська
столиця козацької держави. Народні депутати також звернули увагу на те, що В.
Симиренко – видатний український вчений, садівник, селекціонер плодових
культур, автор наукових праць з проблем садівництва, навчальних підручників,
численних наукових статей (Офіційний сайт Верховної Ради України
(http://portal.rada.gov.ua). – 2011. – 7.11).
***
Комітет з питань промислової і регуляторної політики та
підприємництва рекомендує парламенту прийняти за основу проект
закону «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні».
Законопроект (реєстр. № 9202), внесений Кабінетом Міністрів,
спрямований на: забезпечення сприятливих умов розвитку малого і
середнього підприємництва; розвиток суб’єктів малого і середнього
підприємництва в цілях формування конкурентного середовища в економіці
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України та забезпечення їх конкурентоспроможності; стимулювання
інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого та середнього
підприємництва; сприяння суб’єктам малого і середнього підприємництва в
просуванні вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів
інтелектуальної діяльності на ринок України і ринки іноземних держав тощо.
Проектом пропонується встановити єдині підходи до регулювання
відносин, що виникають між підприємцями та органами влади у сфері
розвитку та державної підтримки малого і середнього підприємництва,
визначити поняття «суб’єктів малого і середнього підприємництва»,
інфраструктури його підтримки, види і форми такої підтримки.
На засіданні комітету було також розглянуто законопроект про розвиток
і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні (реєстр.
№ 9202-1), внесений народним депутатом Н. Королевською. За підсумками
обговорення ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді законопроект
реєстраційний № 9202 прийняти за основу та врахувати під час його
підготовки до другого читання окремі положення, викладені в проекті за
реєстр. № 9202-1 (Офіційний сайт Верховної Ради України
(http://portal.rada.gov.ua). – 2011. – 7.11).
***
Верховная Рада может принять закон о выборах народных депутатов
до конца 2011 г. Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, член
специальной комиссии В. Олийнык.
По словам депутата, комиссия достаточно сбалансирована. Он надеется,
что сначала ее члены пройдутся по тем вопросам, которые не вызывают
возражений. «А уже потом можно подходить к таким острым вопросам, как
проходной барьер, избирательная система, партийные блоки», – отметил
политик.
Постепенный переход от тех вопросов, которые в целом согласованны, к
острым и противоречивым, сделал бы, по его мнению, работу комиссии
успешнее. «Я не думаю, что нам нужно сразу переходить к противоречивым
положениям. Это создаст атмосферу конфронтации. А нам следует работать в
атмосфере консенсуса. Мы должны почувствовать себя партнерами», –
подчеркнул В. Олийнык.
В то же время он считает, что поиск компромисса будет непростым, ведь
консенсус отсутствует также между оппозиционными фракциями:
«Оппозиционеры между собой не могут договориться. В Верховной Раде
зарегистрировано 12 законопроектов. Это свидетельствует о том, что нет
общего мнения». Со своей стороны, В. Олийнык пообещал прислушаться к
аргументам оппозиционных депутатов, но не видит проблем с введением
смешанной избирательной системы и 5 % проходного барьера.
Как сообщалось, в Верховной Раде создана специальная комиссия,
которая разработает согласованный законопроект о выборах народных
депутатов (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2011. – 7.11).
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***
Депутат Верховной Рады, заместитель председателя фракции
Партии регионов В. Коновалюк прогнозирует затягивание реализации
земельной реформы. Об этом он сказал на пресс-конференции.
«Понятно, что мы оказались сейчас в очень сложном положении,
нарастает внутренняя напряженность в стране, протестные настроения, и
понятно, что с учетом следующего года – выборов в Верховную Раду, потом
президентские выборы, – процесс земельной реформы будет затянут», –
считает он.
По его словам, в парламенте отсутствуют качественные законопроекты о
введении рынка земли и земельного банка. «Я хочу сказать, что на
сегодняшний день в парламенте нет грамотных проектов законов, которые
касаются рынка земли и земельного банка, нет последовательного понимания,
что делать дальше для того, чтобы сегодня обеспечить локализацию всех тех
негативных явлений, которые сегодня определены в сфере земельных
отношений», – отметил он.
В. Коновалюк считает целесообразным проведение специального заседания
парламента, посвященного земельным вопросам.
Напомним, Государственное агентство земельных ресурсов допускает, что
закон о рынке земли будет принят ВР до конца года с отсрочкой на 1 год.
Законопроект Кабинета Министров «О рынке земли» № 9001-1 зарегистрирован
в ВР 19 июля.
Президент В. Янукович считает, что реализация в полной мере земельной
реформы зависит от принятия парламентом законопроекта о рынке земли
(TopMedia (http://topmedia.com.ua). – 2011. – 7.11).
***
Губернатор, который только произнесет слово «национализация»,
будет уволен на следующий день. В этом на пресс-конференции заверил
заместитель председателя фракции Партии регионов М. Чечетов.
«Сегодня Президент искоренил из лексикона чиновников такое понятие
как национализация. И как только какой-то чиновник произнесет это слово, я
думаю, что это последнее слово, которое он скажет в ранге должностного
лица», – заверил народный депутат. По его словам, разговоры о
национализации отпугивают иностранных инвесторов.
«Мы не говорим, как раньше, что будут шесть тысяч предприятий
национализированы. Власть гарантирует неприкосновенность частной
собственности», – подчеркнул депутат (TopMedia (http://topmedia.com.ua). –
2011. – 7.11).
***
Некоторые министры в правительстве подставляют Президента и свой
народ. Об этом заявил народный депутат из фракции Партии регионов в Верховной
Раде Украины О. Надоша.
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«Где-то внутри правительства принимаются решения, которые заведомо
вызывают в обществе протест. Есть такое хорошее слово в украинском языке
– недолугість. Вот у меня такое впечатление, что из-за этой глупости
некоторые руководители профильных министерств не понимают, что творят,
подставляя и Президента, и парламент, и народ Украины», – заявил
О. Надоша.
При этом он прогнозирует, что некоторые из министров покинут Кабмин
уже в декабре, когда должно состоятся следующее расширенное заседание
правительства. «В. Янукович – не учитель истории, а производственник. Это
значит, что он привык давать оценку результату, а не поддаваться эмоциям.
Итоги – это бюджет и декабрь. Подводя итоги за год, Президент, я уверен, даст
достойную оценку каждому ведомству», – отметил нардеп-«регионал» (КИД
(http://zadonbass.org). – 2011. – 7.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
8 листопада Президент України В. Янукович здійснює робочу поїздку
до Чернівецької області (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2011. – 8.11).
***
Президент України підписав Указ № 1026/2011 про призначення
О. Клименка Головою Державної податкової служби України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2011. – 7.11).
***
Президент України підписав Указ № 1023/2011 про звільнення
В. Захарченка з посади Голови Державної податкової служби України. І
підписав Указ № 1024/2011 про призначення В. Захарченка міністром
внутрішніх
справ
України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 7.11).
***
Президент України В. Янукович представив керівному складу
Міністерства внутрішніх справ новопризначеного керівника відомства
В. Захарченка. Під час представлення глава держави зазначив, що
В. Захарченко значний період часу працював у лавах органів внутрішніх
справ, а потім розширив свій досвід, працюючи керівником Державної
податкової служби. «Безумовно, це дасть можливість МВС дещо більше
приділяти уваги економічним злочинам», – підкреслив В. Янукович
Глава держави додав, що запланована декриміналізація низки статей
Кримінально-процесуального кодексу передбачає суттєве збільшення уваги
до питань боротьби з економічною злочинністю. «Наше завдання – робити
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так, щоб кожен злочинець, який грабує державу, знав: ці кошти треба буде
повертати з великими штрафними санкціями», – зауважив Президент. Глава
держави підкреслив, що саме таке завдання він поставив під час розмови з
новопризначеним міністром 7 листопада.
Президент також висловив сподівання, що робота над корисними
напрацюваннями, яка вже ведеться у МВС, продовжуватиметься і з приходом
нового керівника.
У свою чергу новопризначений керівник МВС В. Захарченко подякував
главі держави за високу оцінку своєї попередньої діяльності. Він запевнив, що
продовжить уже розпочаті у міністерстві реформаторські кроки для
модернізації відомства в ефективну систему із захисту прав та свобод
громадян, забезпечення охорони громадського порядку, боротьби із
корупційними проявами тощо (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 8.11).
***
З нагоди 68-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників
Президент України В. Янукович поклав квіти до могили Невідомого
солдата. Церемонія відбулася в парку Вічної Слави у столиці.
У церемонії також взяли участь Голова Верховної Ради України
В. Литвин, перший віце-прем’єр-міністр А. Клюєв, перший заступник глави
Адміністрації Президента І. Акімова, голова КМДА О. Попов, ветерани війни.
Прозвучав Державний гімн України, присутні вшанували пам’ять
загиблих хвилиною мовчання. Воїни Почесної варти вшанували пам’ять
загиблих залпами з особистої зброї та урочистим маршем.
Президент України, крім того, поклав квіти до пам’ятника тричі Герою
Радянського Союзу Івану Кожедубу. Глава держави також поспілкувався з
ветеранами (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 4.11).
***
Президент України В. Янукович привітав аграріїв Черкащини з
намолотом третього мільйона тонн зернових та зернобобових культур.
«Такий результат є щедрою винагородою благословенної Черкащини за
вашу звитяжну працю, високий професіоналізм та любов до рідної землі», –
підкреслив глава держави у вітанні.
Президент побажав аграріям міцного здоров’я, щастя і достатку
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 4.11).
***
Президент України В. Янукович висловив співчуття колективу
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого», рідним і близьким Героя України, академіка Національної
академії правових наук України, професора В. Сташиса у зв’язку з його
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смертю. «З життя пішов талановитий вчений, видатний державний і
громадський діяч, самовідданий організатор вітчизняної освіти і науки, з
ім’ям якого пов’язана багаторічна історія Національного університету
“Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”», – ідеться у співчутті
глави держави.
«Світла пам’ять про Володимира Володимировича назавжди залишиться
в наших серцях», – наголосив Президент України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. –
4.11).
***
Президент України В. Янукович привітав хліборобів Київщини з
намолотом 2 млн т зерна.
«Вкотре аграрії Київщини продемонстрували трудову звитягу та високий
професіоналізм, підтримали найкращі хліборобські традиції краю. Низький
уклін вам за самовіддану працю, якою ви зміцнюєте авторитет нашої держави,
примножуєте добробут українського народу», – ідеться у вітанні глави
держави (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2011. – 4.11).
***
Президент України В. Янукович привітав хліборобів Полтавщини з
намолотом 4 млн т зернових.
«Цей вагомий здобуток отримано завдяки новим підходам до організації
аграрного виробництва, самовідданій праці та багатому хліборобському досвіду
трудівників села», – наголосив глава держави у вітанні (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 4.11).
***
Президент України В. Янукович підписав Укази № 1018/2011 та
№ 1019/2011, якими присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 3189
багатодітним
матерям
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2011. – 5.11).
***
Президент України В. Янукович підписав Указ, згідно з яким в Україні
щороку 20 лютого, у Всесвітній день соціальної справедливості,
проводитиметься День соціальної справедливості.
В Указі Президента наголошується, що День соціальної справедливості в
Україні проводитиметься з метою привернення уваги суспільства, органів
державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій до
вирішення питань соціальної справедливості та необхідності спільної
побудови в Україні суспільства соціальної справедливості, а також активного
впровадження в життя політики і стратегії, спрямованих на її забезпечення
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(Офіційне
інтернет-представництво
(www.president.gov.ua). – 2011. – 5.11).

Президента

України

***
Прем’єр-міністр України М. Азаров вважає, що головним завданням
під час головування України в Центральноєвропейській ініціативі є
напрацювання рішень, які допоможуть країнам-учасницям протидіяти
новій можливій світовій економічній кризі. Про це глава українського уряду
заявив, виступаючи на пленарному засіданні Саміту ЦЄІ.
«Ми маємо намір ініціювати зустріч міністрів фінансів країн
Центральноєвропейської ініціативи для того, щоб глибоко обговорити заходи,
які ми можемо вжити для протидії можливій кризі», – наголосив М. Азаров.
Прем’єр-міністр ініціює одним із перших рішень в ЦЄІ проведення зустрічі
міністрів фінансів країн Центральноєвропейської ініціативи для обговорення
питань протидії новій світовій економічній кризі. Україна головуватиме в ЦЄІ у
2012 р. (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 4.11).
***
Проект Державного бюджету України на 2012 р. передбачає виділення
понад 350 млн грн на створення в Україні цифрового телебачення. Про це
заявив Прем’єр-міністр М. Азаров, виступаючи на святкуванні 60-річчя
українського телебачення.
«Наше телебачення стоїть на порозі запровадження інноваційного
цифрового телемовлення, і ми в бюджеті на наступний рік заклали понад
350 млн грн для того, аби наші люди мали змогу дивитися цифрове
телебачення», – сказав М. Азаров.
Глава уряду нагадав, що у післявоєнні роки Україна увійшла до першої
десятки країн, які мають телебачення (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2011. – 5.11).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров оцінює черговий етап переговорів
з Міжнародним валютним фондом як цілком конструктивний. Під час
чергового оцінювання виконання програми співпраці між Україною та МВФ
сторонам вдалося знайти порозуміння практично з усіх питань.
Місія МВФ відзначила, що показники функціонування економіки
України демонструють позитивну динаміку. Відновлення економіки України
в 2011 р. продовжилося і зростання на кінець року очікується на рівні більше
4,7 %. Динамічно підвищується внутрішній попит. Загальна інфляція
знизилася до однозначних цифр, в першу чергу за рахунок падіння цін на
продукти харчування.
Сторони також обговорили прогнози на 2012 р., проблеми, що можуть
постати перед Україною та регіоном в короткостроковому періоді у зв’язку із
ситуацією в світовій економіці та на фінансових ринках, а також політику та
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реформи, необхідні для забезпечення сталого відновлення економіки України
в середньостроковому періоді.
Уряд України поділяє занепокоєння місії МВФ можливим ускладненням
зовнішньої кон’юнктури через сповільнення глобальної економіки. Щоб
мінімізувати наслідки очікуваної кризи, Кабінет Міністрів веде системну
роботу із запровадження програм імпортозаміщення, закріплення українських
товарів на нових ринках, входження України до зон вільної торгівлі,
обмеження запозичень тощо.
Водночас, уряд виходить з того, що середньострокова перспектива
залишається сприятливою для реалізації реформ, дерегуляції економіки,
створення конкурентного середовища та покращення інвестиційного клімату.
Уряд запевняє, що державний бюджет України на наступний рік буде
реалістичним, а його дефіцит обмеженим до мінімуму, і для фінансування
дефіциту будуть визначені надійні джерела. Крім того, буде продовжено
удосконалення податкової системи, скорочення витрат на державний апарат,
виважену кредитно-грошова політику Національного банку України.
Уряд вітає продовження обговорення з представниками МВФ заходів,
необхідних для завершення другого перегляду в рамках угоди «стенд-бай».
У даний момент уряд та Міжнародний валютний фонд продовжують
консультації щодо можливих сценаріїв розвитку економічної ситуації в
середньостроковій перспективі з огляду, в першу, чергу на ситуацію, що
складається в Європейському Союзі, а також на можливі результати
переговорів з Російською Федерацією щодо зниження ціни на газ (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 5.11).
***
Україна і Республіка Корея домовились до кінця цього року підписати
меморандум про взаємопорозуміння щодо співробітництва у сфері
рекультивації гірничих виробок (об’єктів) для сталої розробки
мінеральних ресурсів. Таке рішення прийняли заступник міністра екології та
природних ресурсів Д. Мормуль та Посол Республіки Корея Кім Ін Цжун під
час зустрічі у Мінприроди.
Сторони обговорили сучасний стан відносин у сфері надрокористування
та перспективи на майбутнє.
Підписання меморандуму дозволить залучити в Україну сучасні
технології із Республіки Корея та покращити екологічну ситуацію у державі
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 8.11).
***
Министр юстиции А. Лавринович считает, что Парламентская
ассамблея Совета Европы не имеет права угрожать Украине. Об этом он
заявил, комментируя заявление содокладчицы ПАСЕ М. Репс о возможных
проблемах в связи с законом о выборах.
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По мнению украинского министра, уважаемое лицо, избранное в парламент
своей страны и делегированное в ПАСЕ, «очевидно, не совсем точно понимает
меру своей ответственности за слова».
«Потому что если члены Совета Европы говорят таким образом, что
предостерегаю, предупреждаю, угрожаю – я думаю, что у очень уважаемых
членов ПАСЕ нет таких полномочий, такого права на подобные заявления», –
сказал А. Лавринович.
Напомним, содокладчица ПАСЕ М. Репс заявила в ходе визита в
Украину, что на январской сессии, скорее всего, не будут приняты крайние
меры воздействия на Украину, но уже через полгода ситуация может
измениться. «Опасения связаны, прежде всего, с приближающимися
выборами в парламент. Если избирательное законодательство будет
использовано определенным образом, то у вашей страны возникнут
действительно серьезные проблемы», – сказала она (Утро-Украина
(www.utro.ua). – 2011. – 8.11).
***
Скорочення чисельності працівників центральних органів виконавчої
влади, проведене у 2011 р., дало можливість скоротити видатки на
оплату праці адміністративного персоналу на 1 млрд грн та направити їх
на підвищення рівня соціальних гарантій працівникам бюджетної сфери.
Це знайшло своє відображення в показниках проекту Державного
бюджету України на 2012 р., поданому Кабінетом Міністрів України на
розгляд Верховної Ради України.
Нагадаємо, що в результаті оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади, кількість органів державної влади скорочено з 104 до 74.
Крім того, скорочено чисельність працівників Секретаріату Кабінету
Міністрів України на 50 % до 592 одиниць та затверджено граничну чисельність
працівників виключно апаратів центральних органів виконавчої влади в кількості
21,2 тис. одиниць, в тому числі державних службовців – 15,6 тис. одиниць.
Загалом, у результаті проведення першого етапу адміністративної реформи,
який передбачав реформування лише системи центральних органів виконавчої
влади, забезпечено загальне скорочення чисельності державних службовців у
центральних апаратах центральних органів виконавчої влади на 3,3 тис. одиниць,
або 17,3 % (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 8.11).
***
Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Деякі питання
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
будівництва (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху, які
перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського
товариства сліпих і Українського товариства глухих». Рішення датоване
2 листопада 2011 р.
Цим актом вносяться зміни до постанови уряду від 28 березня 2011 р.
№ 334, згідно з якими Міністерству соціальної політики мають бути передані
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відповідні бюджетні призначення у сумі 5 млн грн, а також затверджується
Порядок використання цих коштів. Вони будуть виділені одержувачам –
підприємствам УТОСу та УТОГу, а розподілені Державною службою з
питань інвалідів та ветеранів України з урахуванням чисельності інвалідів по
зору і слуху, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на
відповідному обліку за місцем реєстрації та роботи.
Кошти використовуватимуться підприємствами на будівництво
(придбання) житла за результатами тендерів. Житло надаватиметься
відповідно до норм, визначених законодавством – не більш як 21 кв. м
загальної площі житла на 1 члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
Вартість житла не перевищуватиме граничної вартості 1 кв. м. І загальної
площі житла, встановленої Урядом для інвалідів війни І групи. Перевищення
ціни можливе у разі, коли оплата різниці вартості здійснюватиметься за
рахунок позабюджетних коштів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011.
– 7.11).
***
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок розроблення проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь. Відповідна постанова № 1134 датована
2 листопада 2011 р.
Порядок визначає механізм розроблення проектів землеустрою, що
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування
угідь. Як зазначається в документі, проект землеустрою розробляється з метою
організації
сільськогосподарського
виробництва
і
впорядкування
сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для
ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, забезпечення
раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого
екологічного середовища і покращення природних ландшафтів.
Проект землеустрою розробляється на підставі рішення відповідного
органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або суду про
проведення робіт із землеустрою та укладеного відповідно до нього договору
між землевласником (землекористувачем) та розробником проекту
землеустрою.
Розробником проекту може бути юридична або фізична особа, яка має
ліцензію на проведення відповідних робіт із землеустрою (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2011. – 7.11).
***
Кабінет Міністрів визначив Міністерство юстиції відповідальним
центральним органом виконавчої влади з підготовки та реалізації в
Україні програми реформування державного управління та державної
служби. Відповідні зміни до плану першочергових заходів щодо інтеграції
України до Європейського Союзу на 2011 р. внесено 2 листопада на
урядовому засіданні.
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Як повідомив міністр юстиції О. Лавринович, таке рішення було
зумовлене необхідністю визначення єдиного органу виконавчої влади,
відповідального за впровадження заходів у сфері реформи державного
управління.
Очікується, що ефективна підготовка та реалізація Програми дозволить
заручитися всебічною підтримкою з боку Європейського Союзу, у тому числі,
отримати з боку європейських структур експертну та технічну допомогу для
реформування державного управління та державної служби в Україні. Крім
Мін’юсту до реалізації проекту будуть залучені Мінекономрозвитку, Мінфін,
МЗС та Нацдержслужба.
О. Лавринович нагадав, що з метою залучення допомоги Європейського
Союзу у червні 2011 р. Кабінетом Міністрів був ухвалений план
першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на
2011 р. Один з пунктів цього плану передбачав здійснення заходів щодо
підготовки програми секторальної бюджетної підтримки Європейського
Союзу реформування державного управління та державної служби (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 7.11).

ПОЛІТИКА
Украина передала Великобритании председательство в Комитете
министров Совета Европы. Об этом сообщила пресс-атташе Совета Европы
Э. Штайнер.
Церемония передачи прошла 7 ноября в Страсбурге в ходе заседания
Комитета министров СЕ, на котором Украина подвела свои достижения в
ходе председательства.
При этом глава МИД Украины К. Грищенко заверил Великобританию в
полной поддержке ее председательства и выразил уверенность в обеспечении
Лондоном преемственности и последовательности в деятельности Комитета
министров СЕ. К. Грищенко отметил, что председательство Украины в
Комитете министров СЕ стало историческим опытом для страны.
Напомним, Украина возглавляла Комитет министров СЕ с 11 мая
текущего года. Среди ее приоритетов во время председательства были защита
прав детей, прав человека и верховенства права в контексте демократии и
стабильности в Европе (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
Народный депутат, член фракции Партии регионов В. Хара заявил о
своей отставке с должности председателя Федерации профессиональных
союзов Украины. Об этом сообщили в медиа-центре Федерации профсоюзов.
Заявление об отставке В. Хара сделал 7 ноября, во время проведения
селекторного совещания руководителей членских организаций – членов
президиума ФПУ.
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«Не считаю возможным далее руководить организацией, в которой
большинство руководителей членских организаций среднего и высшего
звеньев являются хроническими бездельниками, профессиональными
предателями и провокаторами», – заявил В. Хара.
Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Федерации профсоюзов, народный
депутат, член фракции Партии регионов В. Хара не исключает, что его хотят
физически устранить (MIGnews.com.ua (www.mignews.com.ua). – 2011. –
7.11).
***
Неприпустимо, щоб невеличка група чорнобильців вирішувала свої
проблеми шляхом ліквідації соціальних програм для решти мільйонів
чорнобильців. Про це заявив президент Всеукраїнської громадської організації
«Союз Чорнобиль України» Ю. Андреєв під час спілкування з журналістами.
За його словами, у даному випадку рішення повинно бути раціональним,
а головне – задовольняти інтереси всіх чорнобильців. Він наголосив, що всі
пільговики мають рівні права на соціальну підтримку, і віддати одним все –
означає інших обділити. «Запевняю, що “Союз Чорнобиль України”
раціонально підходить до вирішення всіх цих проблем. Але в жодному разі не
можна дозволити собі, щоб одна невеличка соціальна група вирішувала свої
питання за рахунок ліквідації соціальних програм для решти мільйонів
чорнобильців України», – заявив Ю. Андреєв.
Він зазначив, що розуміє обурення людей, але не можна забувати про
інтереси тих, хто не в змозі вийти на вулицю відстоювати свої права:
«Потрібно зрозуміти стан тих людей, які не можуть вийти, які прикуті
хворобою до ліжка. Чи отримає сирота свої 400 грн після того, як інші
задовольнять всі судові рішення. Ні, звичайно». Йшлося, зокрема, про те, що
наразі жоден бюджет не в змозі виконати всі популістські закони, які
передбачали пільги мільйонам українців упродовж багатьох років. Виплата
значних коштів за судовими позовами одним пільговикам позбавить інших
можливості отримувати будь-яку допомогу, оскільки ці суми значно більші за
весь бюджет України.
Керівник чорнобильської організації також пояснив, чому «Союз
Чорнобиль України» не вийшов 1–2 листопада під стіни парламенту.
Насамперед, зазначив він, не було жодних підстав планувати подібні дії. Крім
того, в такому випадку був би розірваний союз з афганцями: «Адже тільки в
союзі з афганцями ми добилися такого конкретного діалогу з урядом. Разом з
тим, і ми, і афганці підписали меморандум, тому, якщо “Союз Чорнобиль
України” все таки вийшов би під Верховну Раду, то це означало б, що ми цей
меморандум розірвали власними руками, і таким чином звільнили б уряд і
владу в цілому від виконання тих зобов’язань, які вона взяла на себе»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2011. – 7.11).
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***
Объединение протестных акций и политиков на сегодня в Украине
невозможно. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член
парламентской группы «Реформы ради будущего» Т. Чорновил.
«У нас пока объединение протестных акций и политиков невозможно.
Политики в Украине, по крайней мере пока что, действуют абсолютно
конъюнктурно. Неважно, будь-то политики от Партии регионов или политики,
которые в оппозиции работают на Партию регионов, или это радикальные
оппозиционеры, которые действительно сегодня против», – отметил нардеп.
По его словам, к большому сожалению, или конъюнктура, или
откровенная маргинальность, сегодня уничтожают эти акции. «Я поверю в
возможность этих акции в тот момент, если они сделают то, что сделали на
Налоговом майдане, когда к ним тогда лез О. Ляшко – сбросили с трибуны.
Когда они сбросят оттуда Н. Королевскую, когда сбросят О. Ляшко, когда
сбросят любого политика, который к ним лезет, и выйдут со своими
проблемами и требованиями, тогда ими не смогут манипулировать ни с
Банковой, ни из Кабмина, ни отдельные лидеры фракции Партии регионов, ни
отдельные лидеры оппозиции, которые играют в какие-то сомнительные
игры», – заявил Т. Чорновил (Главком: Новости политики и экономики //
Чорновил: Объединение протестных акций и политиков невозможно
(http://glavcom.ua). – 2011. – 8.11).
***
Оппозиция не имеет отношения к протестным акциям, которые в
последнее время проходят в Украине. Такое мнение высказал ряд украинских
политологов на пресс-конференции.
«Я более чем уверен, что оппозиция не контролирует никоим образом
протестные движения и не имеет к ним никакого отношения», – заявил
директор компании Berta Communication Т. Березовец.
По его словам, организация таких акций требует достаточно больших
финансовых ресурсов, которых у оппозиции на сегодня нет. Эксперт
напомнил, что отдельные депутаты «пытались подмять под себя» эти акции,
выходя к протестующим, но не нашли у них поддержки.
Так, одним из политиков, которые пытаются использовать протестные
настроения в своих целях, является депутат Верховной Рады О. Ляшко.
«Ляшко – это поп Гапон. Вспомните революцию 1905 г., был такой
исторический персонаж, который общался с профсоюзами рабочих питерских
заводов. Его роль заключалась в том, что, будучи агентом царской охранки,
он попросту направлял все эти движения и привел к побоищу, когда погибли
несколько десятков питерских рабочих», – подчеркнул Т. Березовец.
«Пока мы этой роли никому желать не будем, но висят большие
бигборды О. Ляшко в Киевской области. Вопрос: кто дает ему деньги, кому
это выгодно, и понятно, что этот персонаж только дискредитирует протестное
движение», – отметил в свою очередь научный директор Школы
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политической аналитики Киево-Могилянской академии А. Гарань (МинПром
– информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
7 ноября лидер партии «Фронт змін» А. Яценюк повторяет ошибки
В. Ющенко. Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил научный
директор Школы политической аналитики, профессор кафедры политологии
НаУКМА А. Гарань.
«Мне кажется, что А. Яценюк повторяет ошибки В. Ющенко. Он
пытается делать то, что делал В. Ющенко до 2004 г. И это заигрывание с
властью, какая-то неуверенность, аморфность, какие-то непонятные
команды», – сказал он.
Как сообщалось, относительно политической судьбы самого В. Ющенко
политолог ранее высказывался достаточно категорично. Эксперт считает: то,
что В. Ющенко остается на посту почетного председателя «Нашей Украины»,
не способствует дальнейшему успеху партии.
Отметим, что ранее А. Яценюк призвал бойкотировать парламентские
выборы, если в них не будет принимать участие экс-премьер Ю. Тимошенко,
а также в случае внесения изменений в закон о выборах народных депутатов
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
Коммунистическая партия Украины требует отказаться от
сотрудничества с Международным валютным фондом и пересмотреть
условия вступления во Всемирную торговую организацию. Об этом
говорится в резолюции КПУ по итогам митинга в честь Великой Октябрьской
социалистической революции 7 ноября.
Кроме того, участники митинга хотят закрепить в Конституции Украины
запрет на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, ввести
государственную монополию на международную торговлю зерном и
направить на возрождение агропромышленного комплекса не менее 10 % от
ВВП.
КПУ также требует отменить повышение пенсионного возраста для
женщин и мужчин и сохранить государственную солидарную систему
пенсионного обеспечения. Русскому языку предлагается дать статус второго
государственного языка (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
Бывший министр внутренних дел Ю. Луценко не согласится на
амнистию, поскольку не считает себя виновным. Об этом сообщает прессслужба «Народной самообороны».
Комментируя слухи, что его могут амнистировать после вынесения
приговора, Ю. Луценко отметил: «О слухах есть хорошая песня у Высоцкого.
А реалии в том, что инкриминируемые мне статьи никогда не бывают
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предметом амнистии». «Но я на нее и не соглашусь, потому что никаких
преступлений не совершал», – добавил он.
Также экс-глава МВД считает, что суд по его делу не выйдет на финишную
прямую до конца этого года. «Энтузиазм суда, конечно, впечатляет, но впереди
еще много месяцев работы. Так, из 148 свидетелей обвинения допрошено только
30. Защита планирует допросить около 20 свидетелей», – подчеркнул он.
«Таким образом, даже при нынешних ударных темпах судебное
следствие требует минимум 60–70 заседаний. Это 3–3,5 месяца. Затем
исследования доказательств, дебаты и другие процедуры. Значит, реальным
сроком для финала рассмотрения дела является февраль – март 2012 г.», –
резюмировал Ю. Луценко (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
Окружной суд штата Орегон в США отклонил иск ГП «Укрвакцина»
к ООО «Интерфарм» по обвинению в искусственном завышении цен на
препараты, закупленные в 2009 г. по инициативе тогдашнего
правительства во главе с Ю. Тимошенко. Об этом сообщило издание
KyivPost.
Судья Э. Айкен 30 октября отклонила рассмотрение данного иска в связи
с тем, что это дело не подпадает под юрисдикцию данного суда и истец не
доказал никаких значительных и длительных связей ответчика с США.
По мнению судьи, спор по этому делу проходит между двумя
украинскими компаниями, и большинство документов и свидетелей по этому
делу находятся за пределами США.
Данное дело началось с представления в 2010 г. отчета о проверке
деятельности правительства Ю. Тимошенко, подготовленного американской
компанией Trout Cacheris. В нем говорится о злоупотреблениях на сотни
миллионов долларов, допущенных правительством Ю. Тимошенко, в том
числе при закупке вакцины против гриппа.
Trout Cacheris 17 сентября 2010 г. от имени ГП «Укрвакцина» подала в
окружной суд штата Орегон иск против американской компании Olden Group
и украинской «Интерфарм», обвиняя их в заключении между собой фиктивных
контрактов, позволяющих подавать фальшивые таможенные декларации,
искажающие действительную стоимость вакцины.
Американский суд в целом удовлетворил иск только против Olden Group, но
не против ООО «Интерфарм» (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
Материалы уголовного дела экс-премьера Ю. Тимошенко по газовым
контрактам 2009 г. должны быть отправлены в Апелляционный суд до
14 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат от
«БЮТ – Батьківщина», защитник экс-премьера С. Власенко.
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По его словам, в настоящее время материалы находятся в Печерском
районном суде Киева, который должен выполнить ряд процессуальных
действий. «Последний день – это 14 ноября, когда дело должно быть
направлено в Апелляционный суд», – подчеркнул С. Власенко.
Как сообщалось, 23 октября экс-премьер Ю. Тимошенко подала
апелляцию на решение Печерского районного суда Киева по «газовому» делу.
Защита экс-премьера требует провести судебное следствие рамках
апелляционного рассмотрения жалобы (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
7
ноября
представители
ВО
«Свобода»
препятствовали
развертыванию митингующими коммунистами в центре Киева, на
Крещатике, красных флагов, забирая их у членов Компартии.
«Мы будем контролировать исполнение решения суда, которое
запрещает какую-либо акцию на Крещатике, в частности акцию КПУ.
Поэтому если здесь появится красный флаг или какая-то колонна
коммунистов, мы прежде всего будем апеллировать к милиции», – отметил
глава киевской организации ВО «Свобода» А. Ильенко.
Вместе с тем, по его словам, если милиция откажется выполнять свои
обязанности и решение суда, не исключено, что свободовцы, «как
законопослушные граждане собственноручно будут способствовать
выполнению этого решения».
«Пусть собираются около Ленина. Главное – не пустить их на Крещатик
и Майдан Независимости», – добавил А. Ильенко (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
Бывший зампредседателя партии «Сильная Украина» А. Кужель не
может себе позволить создание политической партии. Об этом она
заявила в эфире Радио Свобода.
«Я не могу себе сейчас этого позволить, потому что создание партии и
содержание партии – это очень дорогостоящий проект», – отметила политик.
По ее словам, центральный офис партии «Сильная Украина» на 100 %
финансировал ее глава С. Тигипко «из своих доходов, которые он
декларировал». «У нас содержание, чтобы вы знали, в Украине в среднем
офиса политической партии, не в избирательный период, центрального офиса
– 300 тыс. долл. Это при том, что главы областных организаций содержат
партию за свои средства», – подчеркнула А. Кужель.
«Для этого надо быть большой авантюристкой, чтобы сейчас сказать, что
я могу создать такой проект. Я не хочу просто брать деньги, просто кого-то
собирать», – добавила она.
Как сообщалось, в октябре заместитель главы партии «Сильная Украина»
А. Кужель подала в отставку с занимаемой должности (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
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***
Провладна більшість готує не покращення виборчого законодавства,
а хоче консервувати чинну владу, позбавивши громадян України права
вільно обирати. Про це в ефірі «Шустер LIVE» заявив перший заступник
голови партії «Батьківщина» О. Турчинов. «Потрібно шукати, не як Партію
регіонів залишити при владі, а як внести зміни до законодавства, які зроблять
його європейським та більш демократичним», – сказав він.
Разом з тим О. Турчинов наголосив, що в чинному законодавстві, попри
те, що його визнали демократичним у всьому світі, «є, безумовно, недоліки».
«Але, попри наші спроби внести до нього будь-які зміни, більшість на
чолі з Партією регіонів перекреслила всі законопроекти, внесені опозицією
щодо покращення виборчої системи», – сказав він.
Політик зазначив, що опозиція виступає за запровадження на виборах
відкритих партійних списків, «щоб кожен виборець голосував як за партію,
так і за депутата, який подобається в цій партії». «Тоді б не партія формувала
рейтинг свого списку, а виборці, які проголосували за кандидата в депутати
визначали б бути йому в парламенті чи ні», – додав він.
«Крім того, повинна бути виписана процедура відкликання кандидатів.
Виборці повинні мати простий надійний ефективний механізм для
відкликання будь-якого депутата, який більше не представляє їх інтересів у
парламенті», – наголосив О. Турчинов (Фундацiя «Вiдкрите суспiльство»
(www.deputat.org.ua). – 2011. – 7.11).
***
Председатель Социалистической партии Украины А. Мороз убежден,
что его политическая сила обязательно будет в Верховной Раде. «Я
смотрю по тому, как развиваются сегодня события в политикуме, как
готовятся выборы, и могу вам сказать, что Социалистическая партия будет
обязательно в парламенте.
Как бы вы этого не хотели, это случится. Но она будет в оппозиции к
нынешней власти», – отметил А. Мороз.
Напомним, на очередном съезде СПУ было объявлено об объединении с
девятью левыми партиями, среди которых Крестьянская партия Украины,
Народная власть, Справедливость, Партия детей войны и другие (Версии.com
(www.versii.com.ua). – 2011. – 8.11).
***
Д. Корчинский хочет продать партию «Братство». Об этом он
сообщил в интервью «Главкому». По его словам, «Братство» – «это
художественное объединение, это творческая лаборатория».
«В свое время мы зарегистрировали, пользуясь каким-то случаем, зачемто “Братство” как партию. Нам никогда не приходилось этим воспользоваться
вообще. Когда регистрировались, это воспринималось как своеобразная
шутка», – сказал Д. Корчинский.
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Он сообщил, что в прошлом году
документы, но Минюст препятствовал
удовольствием продадим учредительные
сумму людям доброй воли», – заявил
(http://lb.ua). – 2011. – 8.11).

«хотел продать учредительные
этой сделке». «А так, мы с
документы за очень скромную
Д. Корчинский (Левый берег

ЕКОНОМІКА
В сентябре экспорт стальных полуфабрикатов из Украины
увеличился на 16,5 %, или на 106,7 тыс. т, по сравнению с августом, до
754,69 тыс. т. Об этом заявил источник в Кабинете Министров.
Выручка от экспорта возросла на 16,8 %, или на 68,81 млн долл., до
479,59 млн долл. По сравнению с сентябрем 2010 г. экспорт стальных
полуфабрикатов в сентябре 2011 г. уменьшился на 22,6 %, или на 220,63 тыс.
т.
В январе – сентябре 2011 г. по сравнению с январем – сентябрем 2010 г.
экспорт стальных полуфабрикатов из Украины уменьшился на 8,7 %, или на
755,29 тыс. т, составив 7962,66 тыс. т на 4846,98 млн долл. (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
В сентябре импорт стальных полуфабрикатов в Украину увеличился
на 4,9 %, или на 2,18 тыс. т по сравнению с августом до 46,44 тыс. т. Об
этом заявил источник в Кабинете Министров.
Затраты на импорт стальных полуфабрикатов сохранились на уровне
34,56 млн долл. Основным поставщиком стальных полуфабрикатов в Украину
в сентябре стала Россия, доля которой в общем объеме импорта составила
43,28 тыс. т, или 93,2 %. В сентябре 2011 г. импорт стальных полуфабрикатов
увеличился на 12,8 %, или на 5,27 тыс. т по сравнению с сентябрем 2010 г.
В январе – сентябре 2011 г. импорт стальных полуфабрикатов возрос на
12,9 %, или на 42,8 тыс. т по сравнению с янтарем – сентябрем 2010 г. до
375,61 тыс. т на 280,71 млн долл. (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2011. – 8.11).
***
В сентябре импорт длинномерного и сортового проката в Украину
уменьшился на 23,9 %, или на 12,67 тыс. т по сравнению с августом до
40,39 тыс. т. Об этом заявил источник в Кабинете Министров.
Затраты на импорт длинномерного и сортового проката сократились на
26,7 %, или на 15,03 млн долл., до 41,36 млн долл.
Основным поставщиком длинномерного и сортового проката в Украину
в сентябре стала Россия, доля которой в общем объеме импорта составила
23,53 тыс. тонн, или 58,3 %.
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В сентябре 2011 года импорт длинномерного и сортового проката
увеличился на 4 % , или на 1,55 тыс. т по сравнению с сентябрем 2010 г. В
январе-сентябре 2011 г. импорт длинномерного и сортового проката
увеличился на 11,5 %, или на 31,41 тыс. т по сравнению с янтарем –
сентябрем 2010 г. до 303,54 тыс. т на 340,11 млн долл. (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
В октябре потребительские цены в Украине не изменились. Об этом
сообщает Государственная служба статистики.
На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и
безалкогольные напитки снизились на 0,3 %. В то же время цены на одежду и
обувь выросли на 0,5 %, на (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и
другие виды топлива повысились на 0,3 %, на услуги, связанные со
здравоохранением, – на 0,1 %, на образование – остались на том же уровне.
В целом за 10 месяцев 2011 г. инфляция составила 4,2 %. По сравнению с
октябрем прошлого года потребительские цены выросли на 5,4 %. По данным
Государственной службы статистики, в сентябре потребительские цены
выросли на 0,1 %. В целом за первые девять месяцев текущего года инфляция
составила 4,2 %. Министерство экономического развития и торговли
объясняет низкую инфляцию в сентябре ростом предложения отечественной
продукции урожая текущего года.
Как известно, украинское правительство в 2011 г. прогнозирует
потребительскую инфляцию в 8,9 % декабрь к декабрю (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
По состоянию на 31 октября золотовалютные резервы
Национального банка Украины составили 34,162 млрд долл. Об этом
говорится в сообщении НБУ.
Таким образом за прошедший месяц золотовалютные резервы НБУ
уменьшились на 2,3 % или на 778,19 млн долл.
В частности, резервы в иностранной валюте на 31 октября составили
32,492 млрд долл., резервная позиция в Международном валютном фонде –
0,03 млн долл., специальные права заимствования – 111,45 млн долл., золото –
1,558 млрд долл.
Как сообщалось, в сентябре золотовалютные резервы НБУ уменьшились
на 3,189 млрд долл., составив на конец месяца 35 млрд долл. (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2011. – 7.11).
***
Україна продасть енергетичні компанії, які залишилися в державній
власності, в 2012 р. Про це розповів голова Фонду державного майна
О. Рябченко.
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«Після продажу планованих енергокомпаній (двох генеруючих і
10 енергопостачальних компаній) у нас залишається дві генеруючих і три
транспортують компанії, але щодо них ще не прийняте рішення уряду.
Думаю, вони будуть приватизовані в наступному році», – сказав він.
За словами голови Фонду держмайна, у 2011 р. держава завершить
конкурси з продажу сім енергокомпаній.
«Конкурси “Західенерго” і “Київенерго” будуть завершені в кінці
листопада. У грудні йдуть п’ять енергокомпаній – “Дніпроенерго”,
“Донецькобленерго”,
“Закарпаттяобленерго”,
“Вінницяобленерго”
і
“Чернівціобленерго”. Ще п’ять компаній ми плануємо оголосити в грудні. Це
п’ять транспортують компаній ... Технічно конкурси будуть закінчені вже в
наступному році», – сказав О. Рябченко.
Як повідомлялося, Фонд держмайна планує виставити на продаж 45 %
акцій «Західенерго», 25 % акцій «Київенерго», 50 % акцій
«Закарпаттяобленерго», 46 % акцій «Черкасиобленерго», 50 % акцій
«Дніпрообленерго»,
45
% акцій
«Крименерго»,
50
% акцій
«Вінницяобленерго», 25 % акцій «Дніпроенерго», 40 % акцій
«Донецькобленерго», 45 % акцій «Чернівціобленерго» та 26 % акцій
«Тернопільобленерго» (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2011. –
7.11).
***
З початку 2011 р. судами України прийняті рішення про стягнення з
органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн пенсіонерів, зокрема,
чорнобильців та дітей війни.
Всього за 10 місяців з рахунків Фонду стягнуто за рішеннями судів
5,9 млрд грн. Такі дані повідомили у Пенсійному фонді (ПФ) України,
повідомляє DT.UA. За даними ПФ, суми доплат пенсій згідно з рішеннями
судів за минулий час коливаються від 1 тис. до 800 тис. грн у розрахунку на
одну особу. Зокрема, у вересні за рішеннями суду доплати отримали:
– у розмірі від 10 до 50 тис. грн – 3 940 осіб;
– від 50 до 100 тис. грн – 1 389 осіб;
– від 100 до 200 тис. грн – 557 осіб;
– понад 100 тис. грн – 132 особи.
З урахуванням рішень судів пенсії по інвалідності в розмірі від
11 тис. грн до 34,235 тис. грн отримують 875 інвалідів-чорнобильців в десяти
регіонах України (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.com.ua). –
2011. – 7.11).
***
Украина входит в первую пятерку наиболее перспективных экономик
мира, на уровне с такими странами как Китай, Индия и Сингапур. Об
этом заявил конгрессмен от штата Нью-Йорк (США) М. Гримм.
Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства по
инвестициям и управлению национальными проектами Украины, М. Гримм
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отметил, что США должны обратить внимание на потенциал Украины, ведь
существует множество возможностей сотрудничества между двумя странами
и такое партнерство является логичным.
Конгрессмен также перечислил ключевые преимущества Украины и
наиболее перспективные отрасли. «Есть несколько сфер, в которых мы можем
построить прочную базу для партнерства: энергетическая сфера, сельское
хозяйство, туризм и инфраструктура. Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня
Украина обладает значительным запасом природного газа, что может
гарантировать миру альтернативу зависимости от нефти. Этот потенциал
позволит Украине стать важнейшим игроком в следующие 10–20 лет», –
подчеркнул М. Гримм.
Он также отметил главные тенденции экономики Украины. «Я долгое
время следил за развитием Украины. В отличие от крупных экономик,
Украина демонстрирует уверенные показатели роста ВВП. США долгое
время не может этого достичь и, как показали последние события, о росте
ВВП в Европе тоже не стоит упоминать. Ожидается, что прирост ВВП
Украины составит 5,1 % в 2011 г. Это, а также перспектива подписания
Соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной, являются
ключевыми аргументами в пользу инвестиционного сотрудничества между
Украиной и США», – отметил М. Гримм.
Напомним, 7 ноября в Нью-Йорке состоялась презентация «Лучшие
инвестиционные возможности в 2011 г. в Украине». Презентация дала старт
второму этапу мирового «роуд шоу», которое Государственное агентство по
инвестициям и управлению национальными проектами проводит в 16-ти
финансовых центрах мира (Главком: Новости политики и экономики //
Украину назвали в пятерке наиболее перспективных экономик мира
(http://glavcom.ua). – 2011. – 8.11).
***
В IV квартале 2011 г. расчетная стоимость российского газа для
Украины составит 456 долл. за 1 тыс. куб. м вместо озвученных ранее
400 долл., включая скидку в 100 долл., согласно «харьковским
соглашениям».
На расширенном заседании Кабмина и комитета экономических реформ,
министр энергетики и угольной промышленности Ю. Бойко отчитался, что
его ведомство уже осуществляет ряд мер по уменьшению газовой
зависимости. «Введена модернизация ГТС с учетом мирового опыта и
помощи международных финансовых организаций, а также создан ряд
совместных предприятий с западными компаниями по увеличению газа и
нефти в Украине», – заявил Ю. Бойко.
«В два и три десятых раза у нас увеличен уровень альтернативной
энергетики в этом году. А в следующем планируем увеличить уровень
альтернативной энергетики в четыре раза», – отметил министр (Главком:
Новости политики и экономики // В IV квартале Украина будет платить
за газ по 456 долл. (http://glavcom.ua). – 2011. – 7.11).
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***
В январе – октябре цены промышленных производителей в Украине
выросли на 15,6 %, передает Государственная служба статистики.
При этом индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП) в
октябре 2011 г. составил 98,2 %. Цены на продукцию добывающей
промышленности в октябре повысились на 1,2 %. В добыче топливноэнергетических полезных ископаемых продукция подорожала на 2,5 %, в том
числе в добыче сырой нефти и природного газа – на 2,9 %, угля, лигнита и
торфа – на 2,3 %.
Как подсчитали в ведомстве, в добыче полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических, продукция предприятий по добыче песка и глины
выросла в цене на 1,5 %.
Продукция
предприятий
перерабатывающей
промышленности
подешевела на 0,8 %. Наибольшее снижение цен (на 2,3–1,5 %) наблюдалось в
производстве кокса, металлургическом производстве, производстве готовых
металлических изделий, продуктов нефтепереработка.
В то же время, по данным Госстат, в производстве пищевых продуктов,
напитков цены снизились на 0,8 %, в т.ч. в производстве сахара – на 9,1 %,
масла и животных жиров – на 4,7 %, мукомольно-крупяных продуктов – на
2,4 %. Вместе с этим произошло подорожания продукции в производстве
табачных изделий – на 5,0 %, мяса и мясопродуктов – на 1,6 %, молочных
продуктов – на 1,5 %, напитков – на 0,7 %, рыбных продуктов – на 0,6 %.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды тарифы
снизились на 6,0 % за счет удешевления электроэнергии на 7,7 %, при этом
тарифы на теплоэнергию повысились на 10,3 %.
Как ране сообщалось, за девять месяцев 2011 г. цены
промпроизводителей в Украине росли на 17,7 %. Как сообщалось ранее, в
октябре 2011 г. потребительские цены в Украине не возросли
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2011. – 7.11).
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