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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Призначено нового міністра фінансів
28 лютого Президент України В. Янукович призначив Ю. Колобова
міністром фінансів України. Відповідний указ № 156/2012 розміщено на
офіційному сайті глави держави.
Нагадаємо, раніше 38-річний Ю. Колобов обіймав посаду заступника
голови правління Національного банку. Також працював першим
заступником голови правління Державного експортно-імпортного банку
(Укрексімбанк). У Мінфіні він замінив В. Хорошковського, який у свою
чергу був призначений першим віце-прем’єр-міністром (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. –
28.02); (Новый регион (www.nr2.ru). – 2012. – 28.02).

Уряд активізує співпрацю з науковцями
Кабінет Міністрів активізує співпрацю з ученими Національної академії
наук України задля розвитку й підвищення ефективності економіки. Про це
заявив Прем’єр-міністр М. Азаров на зустрічі з науковцями.
«Ми домовилися з ученими про те, що уряд уважно розглядатиме всі
пропозиції, які готуватимуть для нього науковці відділу економіки, включно
з проблемами грошово-кредитного обігу, бюджетними, проблемами розвитку
конкретних галузей економіки, енергозбереження і підвищення ефективності
нашої економіки», – сказав глава уряду.
Він підкреслив, що окремою темою для співпраці стане вивчення питань
щодо скорочення розриву між доходами різних верств населення. Прем’єрміністр підкреслив, що уряд готує ряд пропозицій для ліквідації такої
диспропорції. М. Азаров також закликав науковців надавати свої пропозиції
до уряду у вигляді нормативних документів. «Ваші напрацювання мають
бути у вигляді нормативного документа. Не пропозиції взагалі, а вони мають
втілюватися в конкретні рішення, нормативні документи – або це буде
програма, або конкретне рішення якоїсь проблеми. Тоді нам буде простіше
працювати»,
–
наголосив
Прем’єр-міністр
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 28.02).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, канд. іст. наук, старш. наук.співроб.

Партия УДАР готовится к выборам
Партия УДАР («Украинский демократический альянс за реформы»)
была создана 14 марта 2005 г. (первоначальное название – «Нова країна»).
24 апреля 2010 г. на внеочередном съезде были изменены название и устав, а
во главе партии встал политик и общественный деятель, всемирно известный
украинский боксер-тяжеловес, многократный чемпион мира по самым
престижным версиям В. Кличко.
Партия УДАР принимала участие в местных выборах 2010 г., ее
представители прошли в состав ряда местных советов.
Основная цель, провозглашенная политсилой: реформирование и
обновление страны, определение на основе широкого публичного процесса
платформы реформ – политических, экономических, гуманитарных, которые
будут реализованы в интересах большинства граждан.
22 января 2012 г. в Киеве было подписано Соглашение о совместных
действиях объединенной оппозиции. Подписанты намерены получить власть
конституционным путем. Соглашение подписали все участники Комитета
сопротивления диктатуре, а также партия УДАР с определенными
замечаниями.
Политсила В. Кличко предлагает объединенной оппозиции согласовать и
принять совместную программно-идеологическую платформу, основные
программные принципы для участия в избирательной кампании 2012 г. и
создания коалиции в парламенте следующего созыва. «Этим принципам
должны отвечать избирательные программы партий-участников соглашения.
Они должны стать платформой для конкретных действий и инициатив
демократических сил в парламенте. УДАР предлагает к обсуждению свое
видение таких принципов», – говорится в заявлении партии.
В заявлении партии УДАР речь идет о том, что смена власти является
необходимым, но не достаточным условием для изменения ситуации в
стране. Ведь объединение против кого-то – краткосрочное. Только
объединение вокруг европейских демократических ценностей позволит
разорвать замкнутый круг коррупции, социально-экономического кризиса и
неэффективности управления.
В документе отмечается, что оппозицию объединяет общая цель –
«превращение Украины в демократическое справедливое государство». Речь
идет о европейской интеграции, подчинении интересов государства
исключительно интересам граждан, внедрении механизмов реального
контроля граждан за властью, а также простых и действенных процедур
прекращения полномочий высших должностных лиц.
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Кроме того, среди других задач в партии УДАР называют «создание
экономики равных возможностей, которая будет совмещать рыночную
конкуренцию с социальной защитой, внедрение благоприятных условий для
создания рабочих мест и ведения своего дела».
В УДАРе также отмечают важность утверждения единства страны и
повышение конкурентоспособности украинской культуры, развития местного
самоуправления, предоставления ему широких полномочий и необходимых
средств для их реализации.
«Утверждение законности и справедливого правосудия; лишение
политиков возможности влияния и давления на суд; превращение
правоохранительных органов из репрессивной системы в систему защиты
прав человека; жесткая и бескомпромиссная борьба с коррупцией;
ответственность чиновников за коррупционные преступления, своеволие,
превышение полномочии; прозрачность государственных финансов,
тендерных процедур, доходов и расходов чиновников» также озвучены как
главные цели для работы оппозиции.
«Последовательная реализация этих принципов позволит Украине не
просто вернуться в европейскую семью, но и сделает невозможным
возрождение авторитарного коррумпированного режима», – подчеркивается
в заявлении партии УДАР.
Среди последних заявлений возглавляемой В. Кличко политсилы,
посвященных резонансным вопросам, можно назвать следующие:
– принятая в январе резолюция ПАСЕ по Украине имеет обязательный,
а не рекомендательный характер для официального Киева и должна быть
выполнена. В партии В. Кличко убеждены, что в случае отказа официального
Киева выполнить резолюцию ПАСЕ, украинская делегация в этой уважаемой
структуре может быть лишена полномочий, а следующим шагом может быть
даже исключение Украины из Совета Европы. «Это будет означать, что
взаимоотношения между Киевом и Страсбургом начнут развиваться по
“белорусскому сценарию”. Сегодня только от украинских властей зависит,
будут применены санкции к Украине», – отмечается в документе;
– требование соблюдать мораторий на приватизацию украинской
газотранспортной системы (ГТС). В политсиле отмечают, что любая потеря
контроля над ГТС будет означать «превращение нашего государства в
придаток “Газпрома” по продаже газа Европе». «Газовая труба будет служить
интересам России, а не Украины», – отмечается в заявлении. В партии
считают, что если власть не согласна с газовым соглашением от 2009 г., его
необходимо обжаловать в международном суде. Кроме того, партия УДАР
предлагает провести в Киеве международную конференцию высокого уровня
по вопросам модернизации украинской ГТС, выполнения обязательств
Украины как члена Европейского энергетического сообщества и по поводу
привлечения европейских средств для модернизации ГТС;
– партия выступает за расширение присутствия украинского языка в
повседневной жизни. Представителей УДАРа смущает сужение присутствия
украинского языка во всех сферах общественной жизни, особенно – в медиа,
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в образовании, в работе органов исполнительной власти. В партии
возмущаются тем, что пока не получили должной оценки со стороны
Президента и правительства заявления региональных руководителей, где
содержится откровенное пренебрежение к украинскому языку. Партия
выступает не только за расширение сферы употребления украинского языка в
повседневной жизни, но и за его ежедневную защиту.
Кроме того, партия УДАР присоединилась к оппозиционным силам,
которые отказались участвовать в работе Конституционной ассамблеи. «В
партии УДАР приветствуют заявление оппозиционных партий-членов
Комитета сопротивления диктатуре (КОД, укр. – Комітет опору диктатурі), к
которым УДАР обратился …с предложением совместно определиться
относительно участия или неучастия в работе Конституционной ассамблеи, и
которые приняли …решение не участвовать в ассамблее», – говорится в
заявлении партии.
По мнению политической силы, существует серьезный риск, что через
решение ассамблеи могут быть «освящены изменения в Конституцию,
которые позволят избирать Президента в парламенте». Поэтому оппозиция
не должна участвовать в сценариях, направленных на узурпацию власти,
отмечает УДАР. «Если бы представители оппозиционных партий
включились в работу Ассамблеи, это позволило бы властям говорить, что
проект новой Конституции – совместное и согласованное решение властей и
оппозиции», – отмечают в партии.
В партии В. Кличко также подчеркивают, что право изменять и
совершенствовать Конституцию принадлежит Верховной Раде.
Участвует УДАР и в мероприятиях, проводящихся оппозицией.
Последними из них стали акции во Львове и Киеве, приуроченные ко
2-й годовщине инаугурации Президента В. Януковича.
Впрочем, обозреватели ряда СМИ отмечают, что взаимоотношения
политсилы В. Кличко с «коллегами» по оппозиции никак нельзя назвать
безоблачными. В этой связи чаще всего ссылаются на заявления лидера
Гражданского объединения «Новый Киев» З. Шкиряка, который называет
В. Кличко «проектом Банковой»: «Кличко «играет» в оппозицию по заданию
Банковой», «имеет место тайное соглашение Виталия с Банковой, основной
целью которого является «дробление» оппозиционного электората» и т. п.
Как пишет в этой связи DailyUa, «мочить» Кличко приказал сам первый
заместитель председателя ВО «Батькивщина» А. Турчинов. Ему не нравится
рост рейтинга лидера партии УДАР, его неконтролируемость и попытки
поставить под сомнение соглашение оппозиционных сил, подписанное 22
января. Вот Турчинов и заказал Шкиряку «мочить» Кличко так, как Кужель
«мочит» Королевскую.
…Стала известна и первая реакция на эти публикации самого Кличко,
который в Интернете поместил материалы под заголовком: «Зачем враги,
если есть такие «друзья?» Вот только кого он имел в виду: Турчинова или
Шкиряка, лидер УДАРа не уточнил.
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Не разделяют в УДАРе и возмущение представителей ВО «Свобода» тем
фактом, что в финальном концерте национального отбора на «Евровидение2012» победила Гайтана. В результате, утверждают они, Украину теперь
будут ассоциировать с Африкой. В партии осудили подобные ксенофобские
высказывания. «Странно и стыдно читать подобные заявления в
многонациональной Украине, тем более от коллег по оппозиции», – сказано в
соответствующем заявлении.
В данном контексте интересно отметить, что лидер Украинской
республиканской партии, бывший политзаключенный советских лагерей
Л. Лукьяненко ожидает, что уже в ближайшее время встретится с лидером
партии УДАР В. Кличко и председателем ВО «Свобода» О. Тягныбоком для
обсуждения его идеи объединения этих двух политиков под брендом УРП.
(Об этом Л. Лукьяненко рассказал в комментарии «Газете.ua»). «Мои
заместители …говорили с Кличко и Тягныбоком на Софийской площади.
Они согласились оба на встречу. Кличко сказал, что когда он вернется из
того мордобоя (бой Кличко-Чисора в Мюнхене), то обязательно мне
позвонит. А с Тягныбоком встреча также возможна в ближайшее время», –
уточнил диссидент.
Следует отметить, что все вышеизложенные шаги и заявления
политсилы В. Кличко рассматриваются обозревателями СМИ в основном
сквозь призму грядущих выборов – как парламентских, так и мэрских в
Киеве.
По данным соцопросов, УДАР уже преодолевает 5 %, так что
большинство экспертов вполне допускают, что партия сможет пройти в
Верховную Раду.
Так, согласно результатам исследования Центра Разумкова, на
сегодняшний день в парламент проходят партии «Батькивщина» – 15,8 %
голосов, Партия регионов – 13,9 %, «Фронт змин» – 9,6 %, КПУ – 5,3 % и
партия УДАР – 5,1 %.
А, например, данные социологического опроса, проведенного Киевским
международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют о том,
что только за период с августа по ноябрь 2011 г. поддержка партии УДАР
увеличилась более чем на треть.
По мнению украинского публициста, общественно-политического
деятеля В. Куренного, «динамика рейтинга партии УДАР одна из самых
впечатляющих... Еще год назад никто и предположить не мог, что УДАР
будет уверенно претендовать на прохождение в парламент, а сегодня мы уже
прогнозируем не менее 8 %!»
И. Жданов, президент аналитического центра «Открытая политика»
также убежден, что «несомненно, пройдет в парламент Кличко. Виталий
вообще демонстрирует такой парадокс – он мало говорит, но рейтинг при
этом не падает, а понемногу возрастает».
Более сдержан в своих оценках М. Погребинский, директор Киевского
центра политических исследований и конфликтологии: «Что касается партии
УДАР... Они числятся по линии оппозиции. Шансы у них сейчас хорошие.
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Последние рейтинги сейчас показывают, что у них есть 5 %. Если они
получат 8 % – это будет чудо. Если они получат 4 %, это будет грустно, но
факт. Но они могут спокойно сейчас получить 5,5 %.
В свою очередь А. Голобуцкий, заместитель директора Агентства
моделирования ситуаций, обращает внимание на то, что у партии УДАР «та
же проблема, что у Яценюка. Отсутствие нормальной команды. Его
технологи думают, что люди воспримут так: человек там на ринге бьет, и это
автоматически переносится там на политическую жизнь. Но они ошибаются.
Это не значит, что люди проголосуют, это же просто симпатия. Сейчас он
действующий боксер. Как только он завершит карьеру к лету, сразу все
станет ясно».
Впрочем, как сообщил недавно заместитель председателя партии УДАР
В. Ковальчук, В. Кличко в ближайшее время презентует команду, которая
будет представлять данную политсилу. По его словам, конечно, лицом
партии на сегодня является В. Кличко, но в ближайшее время «мы
презентуем команду, которая, думаю, дополнит содержательный образ
партии». «Будут ли там знакомые на сегодня лица, не готов пока
комментировать. Понятное дело, мы не будем прятать людей, и мы
заинтересованы, чтобы они стали знакомы, и главнее всего, чтобы они
вызывали доверие», – отметил В. Ковальчук. «Мы хотим делать акцент на
содержании, а не на форме и яркой упаковке», – заверил он.
Следует также отметить, что лидер УДАРа предложил представителям
демократических сил уже сейчас сосредоточить свои усилия на защите
свободного волеизъявления граждан во время выборов. В частности, он внес
предложение по созданию объединенного центра по защите результатов
выборов. По словам В. Кличко, сформировать состав этого
координационного органа нужно уже в марте. Возглавить его должен
человек, обладающий опытом защиты результатов волеизъявления граждан и
борьбы с фальсификациями. В. Кличко предложил коллегам по оппозиции
конкретную кандидатуру руководителя центра защиты результатов
волеизъявления и ждет реакции на его инициативу со стороны руководства
оппозиционных партий.
Значительное внимание в партии уделяется и вопросу предстоящих
выборов мэра Киева. О том, что он собирается баллотироваться на эту
должность, В. Кличко заявил еще в конце октября 2011 г.
Лидер партии УДАР подчеркивает важность определения даты
проведения выборов столичного городского головы. По его мнению, выборы
мэра должны пройти либо весной нынешнего года, либо одновременно с
выборами в Верховную Раду в октябре 2012 г.
Также В. Кличко считает необходимым принятие закона о выборах мэра
Киева в два тура. «Мы предлагаем принять закон о выборах мэра Киева в два
тура, чтобы не повторилась ситуация 2008 г. Мэр Киева должен быть избран
подавляющим большинством киевлян», – подчеркнул лидер УДАРа.
Кроме того, он убежден, что мэру украинской столицы необходимо
вернуть его полномочия, объединив должности главы Киевской
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горадминистрации и мэра города. «Он (мэр Киева) не должен быть
английской королевой», – подчеркнул В. Кличко.
Политологи прогнозируют, что основными претендентами на кресло
мэра Киева станут лидер партии УДАР В. Кличко и нынешний глава
государственной администрации столицы А. Попов.
Директор Центра политических исследований «Пента» В. Фесенко
прогнозирует, что «если правильно построит кампанию Попов, значит,
выиграет Попов». По его словам, консолидировать социальный электорат
легче, чем такой электорат, который сейчас поддерживает лидера партии
УДАР В. Кличко. «У Кличко наименее идеологический электорат, это фанклуб в большей степени», – считает В.Фесенко. По словам политолога, за
лидера партии УДАР будут голосовать «не политизированные и
деидеологизированные избиратели, которые не хотят голосовать за
традиционных политиков, они не доверяют ни власти, ни оппозиции».
«Основной фаворит – Виталий Кличко. Но и у Попова есть шансы
выиграть», – считает В. Фесенко. По словам эксперта, А. Попову необходимо
максимально консолидировать социальный электорат, который составляет не
менее ¼ киевлян и наиболее активных избирателей. В. Фесенко отметил, что
если сохранится «распыленность» оппозиции, и если А. Попов в
определенной степени дистанцируется от Партии регионов, его шансы на
победу в выборах мера увеличиваются.
В тоже время, отметил политолог, у В. Кличко возрастут шансы
победить на выборах мэра в Киеве в случае, если ему удастся мобилизовать
своих избирателей, а также в случае, если оппозиция выдвинет его единым
кандидатом. Кроме того, его шансы увеличатся, если оппозиционные
политические силы смогут мобилизовать свой электорат для поддержки
единого кандидата.
По мнению народного депутата Украины, лидера партии «Фронт змин»
А. Яценюка, на выборах мэра Киева оппозиция должна поддержать
кандидатуру лидера партии УДАР В. Кличко. Об этом политик сказал
30 января в интервью журналистам: «Я считаю, что он (Кличко) должен
заявиться, а мы должны все его поддержать». При этом А. Яценюк отметил,
что на сегодняшний день разрыв между рейтингом В. Кличко и А. Попова
существенно сокращается и, по некоторым данным, составляет 5 %. По
словам А. Яценюка, если раньше «все очень скептически относились к
кандидатуре Попова», то теперь А. Попов ассоциируется не с Партией
регионов, а как хозяин города.
Экс-министр внутренних дел Ю. Луценко также считает, что лидер
партии УДАР В. Кличко является единственным и реальным кандидатом от
оппозиции на должность мэра Киева. По мнению Ю. Луценко, которое он
выразил в записке журналистам в суде, поддержка оппозицией В. Кличко
является «здравым смыслом и проверкой выздоровления от болезни
«мелкогетьманщины» периода прошлых провальных выборов в Киеве».
По мнению же политолога М. Погребинского, оппозиция намерена
поддержать лидера партии УДАР В. Кличко в качестве единого кандидата на
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выборах городского головы Киева, ибо не имеет собственных кандидатов на
эту должность: «То, что Кличко выдвинут на пост мэра Киева от “Фронта
змин” и БЮТ, то это произошло по причине отсутствия у них своего
кандидата, который бы имел хоть мало-мальские какие-то шансы
поконкурировать с Поповым. Я считаю, что и у Кличко немного шансов
победить Попова, но, по крайней мере, они у него есть», – утверждает
политолог. «Позиции Попова укрепляются ежемесячно, и если зимой не
будет каких-то особых неприятностей, то, я думаю, шансов у него больше», –
отметил он. В то же время М. Погребинский подчеркнул, что, независимо от
результатов выборов Киевского головы, политическая сила В. Кличко УДАР
будет иметь неплохие шансы на парламентских выборах. «Я не вижу особых
проблем (для Кличко) провести партию, даже если он пойдет на выборы
мэра. И выиграет он или проиграет, все равно шансы на парламентские
выборы у него остаются хорошие», – отметил эксперт.
Несколько иную точку зрения озвучил народный депутат, заместитель
председателя парламентской фракции Партии регионов В. Колесниченко. По
его мнению, В. Кличко является наиболее приемлемой кандидатурой на
лидера оппозиции в Украине. Именно поэтому, предлагая лидеру УДАРа
баллотироваться в мэры Киева, представители оппозиционных сил пытаются
избавиться от конкурента на парламентских выборах. «Мне кажется, что в
Европе все более и более склоняются к тому, что руководить объеденной
оппозицией должен все же Виталий Кличко... Он более приемлем и для
Украины, и для Европы как руководитель оппозиции», – убежден политик.
В. Колесниченко считает очевидной борьбу внутри оппозиции,
поскольку там боятся кандидатуры В. Кличко и его потенциала. «И они
усиленно сталкивают его на региональный уровень. Скорее всего, на
региональном уровне он потеряется, потому что работа мэра – это
хозяйственная отрасль, в которой Кличко не силен», – отметил нардеп.
Регионал также уверен, что В. Кличко может составить существенную
конкуренцию на парламентских выборах. «И это было видно, например, при
подписании соглашения об объединении усилий (оппозиции), когда он
(В. Кличко) однозначно поставил требования о проведении праймериз среди
оппозиционных сил в мажоритарных округах. Ни Яценюку, ни Турчинову
это, безусловно, не понравилось. Они уже договорились, как поделить
мажоритарные округа на предстоящей парламентской кампании», – сказал
В. Колесниченко.
Политолог В. Фесенко также считает, что представителям
оппозиционных сил выгодно сделать В. Кличко мэром столицы до
парламентских выборов, для того, чтобы устранить его от участия в выборах
в Верховную Раду. Поддержав кандидатуру В. Кличко на должность мэра
Киева, оппозиционные силы «убивают двух зайцев», считает политолог. По
его мнению, если выборы мэра столицы состоятся летом 2012 г., то
оппозиция может воспользоваться ими как подготовкой к следующим
выборам в ВР, продемонстрировать победу как необходимую им. Кроме того,
в случае победы В. Кличко, он станет мэром столицы с не совсем понятным
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статусом (ведь городской совет останется в нынешнем составе) и фактически
будет отстранен от участия в выборах в парламент. В. Фесенко отметил
также, что поддержка оппозицией кандидатуры В. Кличко будет фактически
сводиться к »похлопыванию его по плечу» и к невыдвижению других
оппозиционных кандидатов на эту должность. Отмечают эксперты и первые
технологические ошибки, совершенные командой В. Кличко в будущих
мэрских избирательных гонках. Так, по словам директора консалтинговой
компании «Партия власти» Е. Дяченко, эти ошибки были озвучены
заместителем председателя партии УДАР В. Ковальчуком в интервью
«Главкому». «Во-первых, он публично подтвердил, что Кличко не
разбирается в хозяйстве. Мол, мэр – политическая должность. Получается,
лидер УДАРа так и не начнет интересоваться проблемами города, и
будет заниматься политикой, а не теплом в школах и уборкой улиц? Неужели
«ударники» не знают непреложных истин местных выборов – на них, в
отличие от парламентских, голосуют за хозяйственников, а не за политиков?»
Е. Дяченко также убеждена: «Александру Попову, пожалуй, остается строить
свое позиционирование именно по критерию «хозчасть» и спокойно ждать,
пока Кличко «похоронит» себя сам».
Кроме того, отмечает эксперт, «заявления, что Кличко идет именно в
мэры, а не в парламент – явный фальстарт».
В-третьих, «признание вторым лицом партии того, что команды пока нет
– еще одна ошибка». Таким образом, отмечает Е. Дяченко, в команде
В. Кличко трижды расписались «в несостоятельности как своего лидера, так
и партии».
Таким образом, ныне политсила, возглавляемая В. Кличко, активно
готовится к предстоящим выборам – как парламентским, так и мэрским в
столице. И если прогнозы по поводу прохождения УДАРа в Верховную Раду
в целом довольно оптимистичны, то в отношении перспектив В. Кличко
стать киевским городским головой мнения разделились. В то же время еще
не ясно, помешают ли выборы мэра, в который будет участвовать их лидер,
парламентской кампании партии УДАР.

АКТУАЛЬНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
С. Горова, мол. наук. співроб.

Яким бути меру?.. Думка киян
Одним з дедалі більш обговорюваних питань сьогодні є питання виборів
майбутнього мера міста Києва. В Інформаційному агентстві УНІАН
28 лютого Центр «Соціальний моніторинг» представив результати
опитування мешканців столиці щодо даного питання. Опитування
проводилось у межах всеукраїнського моніторингу громадської думки, що
постійно проводиться спільними зусиллями Центру «Соціальний
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моніторинг»
та
Українського
інституту
соціальних
досліджень
ім. О. Яременка.
Останнє таке опитування проводилося з 10 по 20 лютого 2012 р. у місті
Києві. Всього опитано 2018 респондентів. Стандартні відхилення при
достовірних 95 % і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять
1,85 – 3,1 %. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем
проживання респондента «віч-на-віч».
Киян запитали про важливість тих або інших характеристик для
«ідеального» мера міста. Для порівняння було обраховано середні оцінки
важливості за 5-бальною шкалою, де 1 – зовсім не важливо, 2 – швидше не
важливо, 3 – важко відповісти, 4 – швидше важливо, 5 – дуже важливо.
Показник, більший за 3,5 бала, дає підстави стверджувати про важливість
певної риси для більшості респондентів.
Як повідомила на прес-конференції голова правління українського
інституту соціальних досліджень імені О. Яременка О. Балакірєва, із
запропонованого переліку для виборців найважливіше: «щоб мер зберігав
архітектурний вигляд Києва, був патріотом і мав команду однодумців».
Також дуже важливою рисою є досвід господарника. Практично всі названі
якості отримали по 4, або і більше балів.
Респондентам також були запропоновані пари суджень щодо того, якою
людиною має буди мер Києва. Розподіли відповідей свідчать про те, що
респонденти хочуть конструктивного й професійного мера, який працює на
користь жителів міста. Серед іншого, він має бути врівноваженим,
налаштованим на співпрацю, провадити поступові реформи, знаходити
спільну мову з усіма, включаючи опонентів та має вирішувати будь-які
проблеми.
Помітно більше респондентів вважає, що ідеальний мер має швидше
бути не успішним бізнесменом (23,8 %) або політиком / публічним діячем
(29,2 %), а досвідченим управлінцем (75,8 і 70,1 відповідно). Також йому
краще мати досвід керування містом (72 %) і державного управлення
(63,8 %). Команда має тільки допомагати йому вирішувати господарські
питання (63,8 %), а не робити це самостійно. Також, на думку респондентів,
меру слід не мати сімейного бізнесу (навіть не пов’язаного зі столицею),
оскільки він усі сили має віддавати роботі на киян (61,4 %).
О. Балакірєва у своєму виступі звернула увагу на те, що серед
професійних якостей мера опитані найчастіше відмічали досвідченість у
сфері державного управління, прагнення вирішувати все законними
способами й активну боротьбу з проблемами, що існують у місті Києві.
У топ-3 головних професійних ознак дослідження потрапили майже ті
самі характеристики, але господарський фах змінив дотримання законності
(четверте місце). Щодо спортивних досягнень на міжнародній арені, то вони
посіли передостаннє місце.
За результатами опитування, рейтинг особистих якостей переконливо
очолили порядність і надійність, як загалом (54,3 і 53,6 % відповідно), так і
серед головних рис (23 і 21,7 % відповідно). Популярними також виявилися
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відвертість, розсудливість, наявність принципів (на рівні 33–34 %) і
наполеглива праця (27,8 %).
Серед головних рис, що мають бути у мера міста Києва, за відповідями
респондентів, найбільш популярними виявилися турботливість про простих
киян та якості дбайливого господаря. Наступними за рівнем підтримки
розташувалися якості, пов’язані з патріотизмом (щодо Києва), турботою про
місто і його історичний вигляд, відповідальність перед виборцями, тощо.
Серед характеристик суспільно-громадської позиції мера найбільш
затребуваними є здатності конструктивно взаємодіяти з усіма, від кого є
користь для справи. Так, найпопулярнішими є характеристики: «спирається
на розуміння та ініціативу людей» і «формує навколо себе професійну
команду». Важливими є також протидія корупції, патріотичність, вміння
співпрацювати з різними політичними силами, владою та бізнесом в
інтересах киян, орієнтація на діалог, незалежність (від 30,3 до 38 %
відповідей). Учасники прес-конференції звертали увагу на те, що тільки
7,9 % респондентів вважають, що мер має належати до політичної сили, якій
вони симпатизують.
Порівняно невисока важливість політичної належності мера Києва
виглядає більш рельєфно, якщо розглянути характеристики політичної
орієнтації майбутнього мера. Найбільш підтриманими були твердження щодо
вміння знаходити спільну мову з усіма політичними силами.
За результатами дослідження, заміри рівня електоральної активності
киян показують, що готовність брати участь у голосуванні поступово
зменшується: якщо влітку 2011 р. мали намір голосувати 80,5 % опитаних, то
зараз таких майже на 10 % менше – 70,6 %.
У поточному дослідженні респондентам пропонувався список
потенційних кандидатів на посаду мера столиці з якого їм треба було обрати
того кандидата, якому б вони віддали свій голос. Динаміка електоральних
уподобань киян засвідчує двох беззаперечних лідерів, з домінуванням яких
не можуть конкурувати інші претенденти, – підкреслила на прес-конференції
О. Балакірєва.
За її словами, лідерами є В. Кличко та О. Попов, різниця між якими
мінімальна. А якщо врахувати стандартну похибку у +/- 2,5 % для такого
розміру вибірок, то загалом показники рівня їхньої електоральної підтримки
слід вважати однаковими.
«Фактично кияни для себе вирішили хто є двома лідерами цієї гонки, у
громадській думці вже сформувалися два лідери і з ними конкурувати іншим
кандидатам, які будуть висуватися – доволі складно. Тобто змінити лідерів
буде майже неможливо», – підкреслив, підсумовуючи результати
проведеного дослідження, директор Центру «Соціальний моніторинг»
Д. Дмитрук.
(Інформація СІАЗ)
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Литвин 29 лютого побував з
робочою поїздкою у м. Житомир (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2012. – 28.02).
***
В. Литвин у Житомирі взяв участь в урочистому пленумі обласної
Житомирської організації ветеранів з нагоди 25-ї річниці її створення.
Спікер парламенту нагадав про події 25-річної давнини, коли, за його
словами, країна переживала наслідки катастрофи на ЧАЕС, переживала
перебудову, а на усьому радянському просторі виникали локальні конфлікти.
І саме в цей час, зазначив він, було створено ветеранську організацію, роль
якої «ще необхідно осмислити».
«Очевидно, саме ветеранські організації змікшували, зменшили удар,
який отримали люди через розпад СРСР», – сказав він. Спікер парламенту
наголосив, що саме ветерани, «які знають ціну країни, жертв і перемог,
зробили все, аби ми не зазнали ще більших ударів».
Нині, на переконання В. Литвина, потрібно «переосмислити тезу про
роль мас і особистостей в історії, треба попередити удари, яких зазнаватиме
як пострадянський простір, так і світ». Сьогодні, на думку Голови Верховної
Ради України, роль ветеранських організацій набуває нового звучання. Вони,
з їх принциповою позицією, мають зробити свій внесок у визначення
подальших шляхів розвитку держави (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин вважає небезпідставними
критичні оцінки й заяви, які прозвучали після винесення вироку в суді ексміністру внутрішніх справ Ю. Луценку. Про це він заявив у Житомирі,
відповідаючи на запитання журналістів. «Згоден з критичними оцінками, які
прозвучали, – я думаю, що усі в Україні – ті, хто приймає рішення, повинні
усвідомлювати відповідальність за подальший розвиток подій і прийняття
відповідних рішень», – сказав В. Литвин. При цьому керівник парламенту
додав, що у цьому плані «не повинен діяти принцип «невістки», яка завжди і
скрізь, і в усьому винна» (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua).
– 2012. – 29.02).
***
Сьогодні Україна як держава має розвиватися на своїй власній основі.
На цьому наголосив Голова Верховної Ради України В. Литвин, виступаючи
на урочистому пленумі обласної Житомирської організації ветеранів.
В. Литвин зазначив, що сьогодні процеси у світі визначатимуть, у першу
чергу, боротьба за енергетичні та продовольчі ресурси й воду. Другий
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фактор, який визначатиме розвиток світу, сказав він, – «примусова
демократизація», щоб вирішити, у тому числі, і проблему ресурсів. Третім
фактором В. Литвин назвав «боротьбу за мізки». «Той, хто виграє цю
боротьбу, отримає все», – додав він.
За нинішніх умов, зазначив керівник парламенту, для України критично
важливо відновити рівень економіки до показників 1990 р. При цьому він
назвав першочерговим питанням стабільні і прогнозовані взаємини з Росією,
наголосивши на важливості розв’язання проблеми цін на російські
енергоносії. У цьому питанні, підкреслив він, має бути спільне розуміння й
спільна позиція всього українського політикуму. «Необхідна чесна і відверта
розмова, а не красиві обіцянки, – сказав В. Литвин. – Чесна позиція краще,
ніж прозріння перед виборами».
Ще одним доленосним для України питанням голова парламенту назвав
земельне, зазначивши, що не можна допустити обезземелення селян. «На
землі мають розпоряджатися люди, які на ній живуть і працюють», –
зазначив він. «Я особисто живу тим, щоб і Україна, і Житомирщина врештірешт почали жити, щоб у нас був консенсус і спільна позиція в ключових
питаннях», – сказав В. Литвин.
Керівник парламенту нагородив відзнаками Верховної Ради України
представників ветеранської організації Житомирщини (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин взяв участь у відкритті
нового корпусу Житомирської міської дитячої лікарні. Цей об’єкт був
довгобудом, його будівництво велося з 1992 р.
У 2010–2011 рр. було виділено понад 8 млн грн для завершення
будівництва та близько півмільйона гривень на придбання медичного
обладнання.
Як прозвучало на церемонії відкриття лікувального корпусу, його
введення дасть змогу надавати усі види медичної допомоги дітям, вирішити
проблему лікування дітей з інфекційними захворюваннями. У нововведеному
корпусі є відділення реанімації та інтенсивної терапії, відділення
лабораторної діагностики.
Голова Верховної Ради України подякував будівельникам, медикам,
«усім, хто доклав зусиль, аби такі об’єкти поставали». Він передав
медичному закладу ультразвуковий інгалятор (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин взяв участь у церемонії
відкриття нової будівлі Посольства США в Україні, яке розташоване на
вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 4.
На початку церемонії Надзвичайний та Повноважний Посол США
Дж. Теффт подякував гостям за участь у святі і підкреслив, що «важко
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уявити кращий спосіб відзначити двадцяту річницю установлення
дипломатичних відносин між Україною і США, ніж ця презентація».
Дж. Теффт зазначив, що «у багатьох аспектах це посольство і це
приміщення означає набагато більше, ніж просте робоче місце». «У багатьох
аспектах це посольство є символом тих багатогранних відносин, які
розвинулись між США і Україною за останні 20 років», – наголосив він.
У своєму вітальному слові В. Литвин привітав учасників урочистої події
з входинами в новий комплекс американського Посольства в Україні.
«Розумію, наскільки важливо було для американської дипломатичної місії
зібрати усі служби та агенції США в Україні під одним дахом, в одному
рідному домі, – зазначив він. – Крім усього іншого, це й втілення традиційної
американської мрії мати власний дім».
Керівник українського парламенту нагадав слова Дж. Вашингтона, які,
за його словами, прозвучали трохи в іншому контексті: «Я швидше залишусь
на своїй фермі, ніж стану імператором світу». При цьому він перепросив «не
поспішати сприймати посилання на першого американського президента, як
утішний натяк на те, що ви створили новий Маунт Вернон у Києві» та «не
шукати в ньому підтекст щодо світового домінування або американського
гегемонізму та інших ярликів з недавнього минулого радянської доби».
Голова Верховної Ради підкреслив, що «сьогодні цей американський дім
стоїть в оточенні домівок українських друзів». «Це оточення – вся Україна»,
– наголосив він.
В. Литвин підкреслив, що можна пишатись тим, що за 20 років з часу
встановлення дипломатичних відносин між Україною та США (3 січня
1992 р.) наші країни розбудували взаємини, що мають стратегічний вимір, що
наші народи розділяють спільні демократичні цінності, що Вашингтон з
перших днів української незалежності став і продовжує бути провідним
помічником і дорадником у розбудові та зміцненні української державності.
Американське Посольство, за словами голови парламенту, входить у
новий «українській дім» у дні 20-річного ювілею дипломатичних відносин з
Україною. У цьому контексті він зазначив, що «у новий дім входять з новими
сподіваннями та ідеями».
В. Литвин висловив упевненість, що «ми разом виробимо нові ідеї та
реалізуємо нові сподівання та можливості, які відкриють наступний, більш
довершений етап у розбудові українсько-американських міждержавних
відносин та ширших контактів між українцями й американцями». «В
Америці кажуть: «Щоб побудувати будинок потрібні руки, але тільки серця
можуть створити дім, – нагадав він. – Як глава найвищої гілки
представницької влади України, можу запевнити, що створити дім вам радо
допоможуть 46 млн українських сердець».
В. Литвин побажав успіхів у роботі Посольства. Гостями церемонії були
також міністр закордонних справ України К. Грищенко, глава Адміністрації
Президента України С. Льовочкін, заступник державного секретаря США з
питань менеджменту П. Кеннеді, заступник директора Бюро закордонних
будівель Державного департаменту США Г. Таунсенд, посадові особи уряду
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України, Київської міської адміністрації, політики, представники
дипломатичного корпусу, артисти та художники (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Мартинюк
провів зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Ісламської
Республіки Пакистан в Україні Ахмадом Наваз Салім Мелою.
А. Мартинюк привітав А. Мелу з річницею його діяльності в Україні на
посаді керівника дипломатичного представництва і висловив сподівання, що
з початком каденції пакистанського дипломата на цій посаді українськопакистанські взаємини набуватимуть позитивної динаміки розвитку.
Обговорюючи в рамках зустрічі сучасний стан двостороннього
міждержавного співробітництва, сторони констатували, що рівень взаємин не
відповідає потенційним можливостям двох держав.
А. Мартинюк висловив переконання в тому, що рівень міждержавного й
міжпарламентського співробітництва треба суттєво поліпшити. Перший віцеспікер українського парламенту висловив жаль, що «Пакистан є однією з
країн, з якими у нас не було жодного офіційного візиту на високому
державному рівні», проте висловив переконання в тому, що «прямий діалог і
можливості обміну делегаціями представників наших парламентів та різних
міністерств і відомств допоможуть активізувати поточний стан
двосторонньої співпраці, а також знайти нові можливості для подальшого
розвитку міждержавних відносин».
Торкаючись торговельно-економічного співробітництва, А. Мартинюк
зазначив, що «торгівля між Україною та Пакистаном у 2011 р. суттєво
активізувалася, її обсяг зріс більш ніж на 50 % і становив 251 млн дол.». За
його словами, «у 2011 р. закладена належна правова база для подальшого
прогресу у цій сфері та започатковано дієвий механізм співпраці між
підприємцями обох країн». При цьому А. Мартинюк висловив сподівання,
що спільна Українсько-пакистанська комісія з економічного співробітництва,
формування якої завершується, має взяти під свій контроль розвиток цих
відносин. Водночас він нагадав, що 2011 р. набрали чинності Угода між
урядом України та урядом Пакистану про торговельне та економічне
співробітництво та Конвенція про уникнення подвійного оподаткування, а у
Федерації торговельно-промислових палат Пакистану створено Українськопакистанську бізнес-раду у складі близько 30 бізнесменів.
А.
Мартинюк
дав
зрозуміти,
що
торговельно-економічне
співробітництво має всі підстави реалізуватися у масштабному плані
модернізації та розвитку Пакистану, що наразі на порядку денному країни.
При цьому він припустив, що українські підприємства могли б долучитися до
реалізації цих проектів, зокрема, це стосується відновлення доріг та
дорожньої інфраструктури, металургійної галузі, електроенергетичної
інфраструктури та сільськогосподарської галузі.
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Співрозмовники обговорили стан справ щодо підготовлених до розгляду
11 спільних українсько-пакистанських угод економічного співробітництва,
сім з яких знаходяться на розгляді пакистанської сторони. На думку
А. Мартинюка, найважливішими з них є проекти угод у галузі повітряного
сполучення та сільськогосподарського співробітництва. Він звернувся з
проханням до пакистанського дипломата посприяти в прискоренні
опрацювання спільних угод, аби найближчим часом вийти на їх підписання.
«Думаю, що підготовка цих угод для підписання може стати хорошою
основою для підготовки та проведення зустрічей на вищому чи державному,
чи урядовому, рівнях», – наголосив А. Мартинюк.
Перший віце-спікер українського парламенту висловив переконання в
тому, що українсько-пакистанські взаємини мають добре підґрунтя для
розвитку, і саме парламенти покликані інтенсифікувати цей процес. Зокрема,
наголосив він, «цьому могла б сприяти активна діяльність міжпарламентської
українсько-пакистанської групи дружби у Верховній Раді України та
пакистанському парламенті».
У свою чергу глава Пакистанської дипломатичної місії в Україні
А. Мела підкреслив, що Україна і Пакистан вже мають певний досвід
співпраці та висловив побажання, аби двосторонні українсько-пакистанські
відносини зміцнювалися. Він звернувся до А. Мартинюка з проханням
передати запрошення Голові Верховної Ради України В. Литвину відвідати
Ісламську Республіку Пакистан у зручний для нього час (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Стан підготовки до розгляду в другому читанні проекту
Кримінального процесуального кодексу України обговорено на розширених
слуханнях у Комітеті з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності.
У заході взяли участь члени комітету, народні депутати з інших
профільних комітетів, представники судової і правоохоронної систем,
адвокатури, наукових установ, міжнародних організацій, громадських
організацій та засобів масової інформації.
Голова комітету В. Швець, відкриваючи слухання, повідомив, що з часу
прийняття проекту в першому читанні за 14 днів, відведених на внесення
пропозицій від суб’єктів права законодавчої ініціативи, до комітету надійшло
близько 3 тис. поправок.
За його словами, загалом, за цей час сформувалися три умовні групи
пропозицій.
Перша група – це поправки, врахування яких повертає нас до чинної
моделі кримінального процесу.
До другої групи включені поправки, які, навпаки, створюють «у чистому
вигляді» західну модель кримінального переслідування. «У цьому також
може бути сенс. Адже на Заході є прокурор, що спрямовує розслідування та
ухвалює найважливіші процесуальні рішення, та детективи, які розкривають
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злочини. Натомість, у проекті, який ми сьогодні розглядаємо, присутня і така
фігура, як слідчий. Він ще не прокурор, але вже й не оперативник. І нам слід
подумати, яким чином виписати його повноваження, аби слідчий не
перетворився на помічника прокурора з термінових доручень. Уявіть собі, що
такому слідчому ще й загрожує кримінальна відповідальність за невиконання
вказівок прокурора, адже у проекті Кодексу введена окрема спеціальна
стаття до Кримінального кодексу», – пояснив В. Швець.
До третьої групи проекту, зазначив доповідач, включені поправки,
спрямовані на вдосконалення проекту, прийнятого в першому читанні, з
урахуванням реальної ситуації, яка склалася в Україні.
Голова комітету повідомив, що багато пропозицій від народних
депутатів надійшло щодо зміни назви кодексу: з «Кримінальний
процесуальний кодекс України» на «Кримінально-процесуальний, Кодекс
покарань за кримінальні правопорушення» тощо. За його словами, більшість
обґрунтувань зводиться до того, що слово «кримінальний» перекладається як
«злочинний».
Учасники слухань висловили зауваження й до інших положень проекту і
внесли пропозиції, які будуть враховані комітетом під час доопрацювання
проекту Кримінального процесуального кодексу (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Інформація стосовно кандидатур на посаду уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.
8 лютого 2012 р. закінчився п’ятирічний строк, на який було призначено
на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Н. Карпачову.
Відповідно до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини» кандидатури для призначення на посаду
уповноваженого вносяться у двадцятиденний строк з наступного дня після
закінчення строку, на який було призначено уповноваженого, Головою
Верховної Ради України або не менше однієї четвертої народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України.
28 лютого 2012 р. до Верховної Ради України надійшли пропозиції щодо
кандидатур на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини: від 124 народних депутатів України щодо висунення кандидатури
В. В. Лутковської та від 125 народних депутатів України – щодо
Є. Ю. Захарова.
За дорученням Голови Верховної Ради України В. Литвина ці пропозиції
з відповідними документами направлені до Комітету Верховної Ради України
з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин для
розгляду й підготовки висновків щодо кожної кандидатури на посаду
уповноваженого, відповідності її вимогам, передбаченим законом, та про
відсутність причин, які б перешкоджали зайняттю нею цієї посади (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 29.02).
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***
Комітет з питань промислової і регуляторної політики та
підприємництва рекомендує парламенту відхилити проект закону про
внесення змін до Закону «Про ринковий нагляд і контроль нехарчової
продукції» (щодо посилення відповідальності за правопорушення).
На засіданні комітету зазначалося, що проект (реєстр. № 9691)
спрямований на вдосконалення законодавства щодо відповідальності за
незаконні правопорушення, пов’язані з оборотом товарів, що не відповідають
встановленим до їх якості вимогам.
Зокрема, пропонується внести зміни до ст. 44 Закону «Про державний
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», передбачивши значне
(у середньому в 3–5 разів) підвищення розміру штрафів за правопорушення у
сфері обігу нехарчової продукції.
Під час обговорення члени комітету наголошували на тому, що в
пояснювальній записці до проекту немає достатніх обґрунтувань, які
засвідчували б про неефективність існуючих розмірів штрафів. Крім того,
зазначали народні депутати, Закон «Про ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції», до якого вносяться зміни, вступив в дію нещодавно,
тому не напрацьовано ще необхідної практики його застосування (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує проект закону
про внесення змін до деяких законів України (щодо відомчої реєстрації
транспортних засобів).
На засіданні комітету зазначалося, що проектом (реєстр. № 9209)
пропонується покласти завдання щодо здійснення обліку та розподілу
номерних знаків, проведення обов’язкового технічного контролю та відомчої
реєстрації транспортних засобів на уповноважені органи внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної
спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України та Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту.
На думку членів комітету, реалізація положень законопроекту дасть
змогу заінтересованим міністерствам та відомствам запобігти значним
непродуктивним витратам бюджетних коштів та неефективному
використанню існуючої матеріально-технічної бази. Крім того, надання
внутрішнім військам МВС України, МНС, Держприкордонслужбі,
Держспецтрансслужбі та Держспецзв’язку права здійснювати обов’язковий
технічний контроль та відомчу реєстрацію належних їм транспортних засобів
на існуючій організаційній та матеріально-технічній базі, вважають народні
депутати, забезпечить значну економію бюджетних коштів та виключить
необхідність збільшення видатків з державного бюджету для оплати послуг
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стороннім підприємствам, установам та організаціям за проведення цих
заходів (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Уже сегодня можно констатировать положительные изменения в
вопросе либерализации визового режима с ЕС. Об этом заявил народный
депутат от Партии регионов, первый заместитель председателя
парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции В. Вечерко.
«Хотя мы все еще продолжаем путь либерализации визового режима с
Евросоюзом, некоторые позитивные изменения есть уже сейчас. Более того,
эти изменения имеют характер тенденции», – отмечает депутат.
В. Вечерко обратил внимание на рост количества выданных
многоразовых виз и уменьшения процента отказов в выдаче права на въезд.
«Так, доля многократных виз составила почти 30 %, а показатель отказов
снижен до 4 %. Кроме того, примерно на 20 % за два года возросло общее
количество визитов граждан Украины в страны ЕС», – отмечает он.
Поэтому, по словам В. Вечерко, заявление министра иностранных дел
Литвы А. Ажубалиса о необходимости введения безвизового режима в
2013 г. является вполне оправданным. «Прогресс в этом вопросе есть, и его
видим как мы, так и в странах ЕС и институтах Евросоюза», – сказал политик
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
***
В Украинском союзе промышленников и предпринимателей
подготовили вариант поправок в Налоговый кодекс, предложив
расширить перечень льгот по налогу на прибыль и НДС. Об этом пишет
«Коммерсант-Украина».
Параллельно с подготовкой в правительстве и парламенте поправок в
Налоговый кодекс члены УСПП предложили свое видение налоговых норм,
которое должно ослабить дисбаланс интересов государства и плательщиков,
а также заменить фискальную функцию налоговой системы стимулирующей.
От уплаты налога на прибыль освобождены судостроители и
предприятия легкой промышленности. Теперь его не хотят платить
представители судостроительного машиностроения и приборостроения, а
также научно-конструкторские предприятия отрасли. Производителям
детских товаров обещают позволить вносить лишь половину ставки НДС, а
при ввозе сырья и материалов вообще не платить налог или же получить
отсрочку на 90 дней.
Среди предложенных УСПП изменений: отмена права налоговиков
обращаться в суды с заявлением об изъятии первичных финансовохозяйственных и бухгалтерских документов, упрощение процедуры подачи
налоговой декларации с возможностью ее добровольной пересылки в
электронном виде для малого бизнеса. В случае отправки декларации по
почте днем ее получения будет считаться день ее поступления в отделение
связи, а не почтового уведомления с отметкой о вручении налоговым
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органам (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2012. – 1.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Голова Ради міністрів АР Крим А. Могильов доповів Президентові
України В. Януковичу про хід ліквідації аварії на магістральному
водопроводі в Сакському районі Криму. А. Могильов запевнив главу
держави, що водопостачання Євпаторії буде повністю відновлено за 4–5 днів.
Як сказав голова Ради міністрів АРК після зустрічі з Президентом, після
аномальних для Криму холодів земля під водопроводом, розмерзаючись,
почала зсуватися – це й призвело до декількох проривів труби, вік якої
становить понад 40 років.
Водночас, зазначив А. Могильов, сьогодні подача води у Євпаторію
повністю припиниться. «Іншого виходу у нас немає, окрім як зупинити
подачу води, повністю зневоднити водопровід, звільнити його від землі та
вжити заходів для локалізації тріщин, що виникли у трубі», – зауважив він.
У цьому контексті голова Ради міністрів АРК запевнив Президента: у
Євпаторію будуть направлені водовози з усього Криму, які постачатимуть
воду для потреб людей. «Ми в найближчі дні повинні прийняти рішення про
створення паралельного водопроводу на цій ділянці, оскільки нам доведеться
замінити близько 5 км труби великого діаметра. До курортного сезону
Євпаторія повинна бути забезпечена водою», – сказав А. Могильов.
Крім того, голова Ради міністрів АРК доповів Президентові про
ситуацію із залученням інвестицій в АПК Криму та пропозиції інвесторів
щодо створення на території Криму сільгосппідприємств (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2012. – 28.02).
***
Президент України В. Янукович наголошує на значній активізації
відносин між Україною та Республікою Куба. «Я переконаний, що наші
відносини вийшли зараз на новий якісний рівень», – сказав глава держави під
час зустрічі з заступником Голови Ради міністрів Республіки Куба
М. Мурільо.
В. Янукович висловив переконання, що покращанню співпраці двох
держав сприяли домовленості, досягнуті під час його державного візиту до
Куби в жовтні минулого року. «Під час переговорів нами досягнуто
важливих домовленостей, які знаходяться на моєму особистому контролі.
Розраховую також, що наші уряди – і України, і Куби, забезпечать ефективне
виконання цих домовленостей», – додав він.
Глава держави, крім того, зауважив, що, відповідно до досягнутих
домовленостей, підписав Указ про надання кубинському народові
гуманітарної допомоги. Президент також зазначив, що у 2012 р. очікує на
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візит в Україну голови Державної ради, Ради міністрів Куби Р. Кастро. Цей
візит, на переконання В. Януковича, стане важливим кроком у контексті
подальшого поглиблення дружніх українсько-кубинських відносин
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Україна зацікавлена в подальшому розвитку співробітництва з
Кубою в медичній сфері, налагодженні активної взаємодії у
фармацевтичній промисловості тощо. Як зазначив Президент України
В. Янукович під час зустрічі з заступником Голови Ради міністрів Куби
М. Мурільо, ідеться зокрема про створення спільного медичного центру, що
спеціалізуватиметься на виробництві препаратів для лікування онкологічних
і хронічних захворювань. «Ми б хотіли приділити увагу цій роботі», –
підкреслив глава держави.
Сьогодні до участі в реалізації цього проекту готові долучитися
найкращі сили Національної академії наук України та Національна академія
медичних наук, сказав В. Янукович.
Президент звернув окрему увагу на готовність представників бізнесу
інвестувати кошти у створення такого медичного центру. Глава держави
зазначив: якщо в Україні буде побудовано центр з виробництва імунних
препаратів, його продукцію можна було б постачати, крім внутрішнього
ринку, у тому числі на ринки третіх країн (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. –
29.02).
***
Президент України В. Янукович своїми указами призначив
Надзвичайних та Повноважних Послів України в Королівстві Норвегія та
Республіці Індонезія.
Згідно з указами глави держави, Надзвичайним та Повноважним Послом
України в Норвегії став Ю. Оніщенко, в Індонезії – В. Пахіль (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2012. – 29.02).
***
Україна готова ділитися своїм досвідом реалізації реформ з Кубою.
Про це Президент України В. Янукович заявив під час зустрічі з заступником
Голови Ради міністрів Республіки Куба М. Мурільо.
Президент наголосив, що здійснення реформ в Україні було серед
головних тем обговорення під час його зустрічей на найвищому рівні в
рамках державного візиту до Куби восени 2011 р.
Однією з найбільш масштабних та тривалих реформ, що нині
реалізуються в Україні, Президент назвав земельну реформу. В. Янукович
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сказав, що вона має величезне значення як для економіки в цілому, так і для
життя кожної людини.
Створення умов для розвитку та роботи малого й середнього бізнесу,
зокрема через реформу системи оподаткування, на переконання глави
держави, є надзвичайно важливим для розвитку країни. «Правильно
спрямована регуляторна політика – це ключ до боротьби з корупцією», –
додав він. «У питаннях надання державних послуг дуже важливий принцип
“єдиного вікна”», – підкреслив В. Янукович.
У проведенні адміністративної реформи, покращанні ефективного
державного менеджменту базовою є ліквідація дублюючих функцій
держорганів, чіткий розподіл напрямів, контроль та облік роботи.
Проведення податкової реформи має величезне значення як для внутрішньої
політики, так і для міжнародної співпраці. Адже закордонні інвестори мають
бути впевнені в стабільності ситуації у країні, зазначив В. Янукович.
Президент також наголосив на важливості бюджетної реформи, яка
полягає в ефективному використанні державних фінансових ресурсів і в
основі якої закладені системність, контроль та облік. «Це той комплекс
реформ, який необхідний для створення ефективної моделі конкурентної
економіки», – сказав він.
Пильної уваги під час модернізації країни, крім економічного блоку,
потребує також правоохоронна система, переконаний глава держави. Це –
реформування діяльності правоохоронних органів, удосконалення системи
судоустрою та судочинства. «Це реформи, які забезпечать верховенство
права та рівність усіх громадян перед законом», – підкреслив В. Янукович.
У свою чергу заступник Голови Ради міністрів Куби подякував
Президенту України за пропозицію щодо вивчення українського досвіду
впровадження реформ. М. Мурільо зазначив, що досвід України для Куби є
дуже важливим і корисним у контексті реформування економіки Куби
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
За дорученням Президента України у зв’язку зі складними погодними
умовами в січні – лютому 2012 р. Міністерство надзвичайних ситуацій
здійснило перевірки та комплекс організаційно-практичних заходів,
спрямованих на забезпечення пожежної безпеки на об’єктах із масовим
перебуванням дітей, а саме в закладах освіти та відпочинку.
Як повідомив уповноважений Президента з прав дитини Ю. Павленко,
результати перевірок встановили: на більшості з 63 тис. об’єктів стан
протипожежного захисту не відповідає вимогам нормативно-правових актів
із питань пожежної безпеки. «Викликає занепокоєння стан утримання
електрогосподарства – заміні через невідповідність вимогам безпеки підлягає
електрообладнання на 7,9 тис. об’єктів. Перевірки виявили численні
порушення щодо утримання шляхів евакуації (при пожежі) – на 2627
об’єктах вони підлягають переплануванню», – констатував Ю. Павленко.
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«Питання забезпечення пожежної безпеки в місцях із масовим
перебуванням дітей потребує системного та невідкладного вирішення. Це
позиція глави держави», – підкреслив уповноважений Президента з прав
дитини.
З огляду на це, Президент доручив Кабінету Міністрів, голові Ради
міністрів Криму та керівникам місцевої влади вжити невідкладних заходів
для запобігання пожежам на об’єктах, де перебуває багато дітей. Зокрема
йдеться про виділення коштів на обладнання цих об’єктів системами
пожежної сигналізації, підключення їх до системи централізованого
пожежного спостереження та забезпечення будівель необхідною кількістю
первинних засобів пожежогасіння.
У дорученні також наголошено на необхідності приведення
електрогосподарства в будівлях і спорудах у відповідність до Правил
улаштування електроустановок та створення на підвідомчих об’єктах
добровільних пожежних дружин. У навчальних закладах, крім того,
необхідно організувати вивчення правил пожежної безпеки та відпрацювати
дії на випадок виникнення пожежі, резюмував Ю. Павленко (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2012. – 29.02).
***
Уряд підтримуватиме виробників енергоощадного обладнання в
будівництві. Про це заявив Прем’єр-міністр України М. Азаров після огляду
експозиції XVII Міжнародної будівельної виставки.
«Перш за все ми звернули увагу на енергоощадні технології у
будівництві. Ми підтримуватимемо ті розробки, які є в галузі сучасних
технологій у будівництві», – зазначив М. Азаров.
При цьому він підкреслив, що, на жаль, Україна поки що не вийшла на
докризовий рівень будівництва, а тому уряд максимальну увагу приділятиме
цій проблемі. «Для нас надзвичайно важливо зараз створити всі умови для
того, аби розвивалася іпотека і залучалися інвестиції у будівельний комплекс.
Мої зустрічі з представниками будівельної галузі свідчать про те, що ті
рішення, які прийняв уряд за останній час, сприяють розвитку будівельної
галузі. Ми перебуваємо на правильному шляху, і, я думаю, результати будуть
найближчим часом», – підкреслив глава уряду.
Прем’єр-міністр оглянув експозиції професійної будівельної виставки,
зокрема виставки світлодіодних світильників, енергоощадних ламп,
люмінесцентного освітлення тощо.
Крім того, М. Азаров ознайомився з Генеральним планом м. Київ і
заслухав інформацію голови Національної спілки архітекторів України та
головного архітектора Києва щодо перспективи розвитку транспортної та
соціальної інфраструктури столиці. Глава уряду ознайомився зі зразками
новітніх енергоощадних технологій, які використовуються в сучасному
будівництві енергоефективних споруд та мають унікальні теплоізоляційні
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властивості. Використання таких технологій дає можливість значно знизити
втрати на будівництво.
Прем’єр-міністр із задоволенням відзначив, що на виставці широко
представлена продукція вітчизняних виробників: «Це надзвичайно цікава
виставка. Мені повідомили, що приблизно 50 % експозиції представлено
вітчизняними виробниками. Це уже прогрес. Якби ми років 10 тому приїхали
б на таку виставку, то вітчизняних виробників ми практично не знайшли б»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Прем’єр-міністр доручив вивчити пропозиції вчених-економістів, з
якими він зустрічався, стосовно того як низькі доходи збільшувати, а
надвисокі перерозподіляти в інтересах суспільства. Про це М. Азаров
повідомив 29 лютого під час засідання Кабінету Міністрів.
За його словами, одним з головних обмежень для економічного
зростання вчені вважають аномальну, несправедливу різницю в доходах
громадян. «Надмірна майнова нерівність є гальмом розвитку. Вона підриває
віру в успіх країни і окремої людини», – зазначив М. Азаров.
Прем’єр-міністр наголосив, що ця проблема вже порушувалася на
засіданні уряду. «Нерівність треба послідовно, цивілізовано долати. Тому що
вона провокує поглиблення кризи», – наголосив глава уряду.
На доручення М. Азарова Міністерство соціальної політики вже працює
над механізмами справедливого «сходження» доходів, тобто над тим, як
низькі доходи збільшувати, а надвисокі перерозподіляти в інтересах
суспільства. Глава уряду підкреслив, що під час зустрічі з вченими
«прозвучали нові цікаві ідеї, обґрунтовані пропозиції». Він доручив віцепрем’єр-міністру України С. Тігіпку глибоко вивчити їх та взяти в роботу
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Україна має можливості вистояти та розвиватися в умовах
глобальної фінансово-економічної кризи. На цьому наголосив Прем’єрміністр України М. Азаров 29 лютого під час засідання Кабінету Міністрів.
Глава уряду повідомив, що його бачення поділяють провідні українські
вчені у сфері економіки, з якими вчора спілкувався Прем’єр-міністр.
«Вони (вчені) впевнені, що політика стимулювання внутрішнього ринку,
привабливий інвестиційний клімат і модернізація виробництва дадуть нашій
економіці достатній “запас плавучості”, щоб рухатись вперед», – зазначив
М. Азаров.
Прем’єр-міністр доручив опрацювати пропозиції українських учених
щодо мінімізації таких серйозних ризиків для розвитку України, як високе
боргове навантаження, закритість зовнішніх фінансових ринків, кабальна
ціна на російський газ тощо. «Уряд візьме ці розробки до уваги і
опрацювання. І консультації з економічною наукою будуть постійними», –
зазначив М. Азаров.
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Усі ці пропозиції знайдуть своє відображення в нормативно-правових
актах, які необхідно прийняти для підтримки економічного зростання. «Я
попросив учених об’єднати свої дослідження з технологами законопроектної
роботи, щоб мати на виході пропозиції у вигляді проектів нормативних актів,
необхідних для підтримки економічного зростання», – підсумував глава
уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Прем’єр-міністр М. Азаров доручив розробити простий і прозорий
механізм державної підтримки молочного тваринництва, щоб дотацію
отримували безпосередньо селяни, які здають молоко. Про це глава уряду
заявив на засіданні Кабінету Міністрів.
«Доручаю Міністерству аграрної політики та продовольства,
Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів
розробити простий, зрозумілий і абсолютно прозорий механізм дотацій, коли
гроші без будь-якої бюрократичної тяганини, чітко у визначений термін
попадають селянину в руки», – дав завдання М. Азаров.
За його словами, «порядок має бути простий: здав молоко – отримав
підтвердження його якості – отримав квитанцію – і в кінці місяця отримав
гроші».
М. Азаров наголосив, що для сімей, які тримають корів, продаж молока
– дуже важлива і постійна стаття доходу. І тому при зниженні закупівельних
цін, люди почали втрачати від 30 до 70 коп. на л молока: «Це відчутний удар
по сімейних бюджетах. І водночас втрата зацікавленості тримати корів. Адже
доходи інколи вже не покривають витрати». За словами глави уряду,
продовження такої тенденції загрожує також тим, що селяни почнуть
«скидати» поголів’я. «А це абсолютно неприйнятно», – наголосив він.
«Дотацію на літр молока повинні отримувати самі люди, у власні руки»,
– наголосив М. Азаров (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. –
29.02).
***
Україна і Куба зацікавлені розвивати співробітництво в галузі
охорони здоров’я. Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України
М. Азарова з заступником Голови Ради міністрів Республіки Куба
М. Мурільо.
Так, за словами М. Азарова, Україна уже отримала проект угоди про
створення спільного українсько-кубинського фармакологічного підприємства
з виробництва препаратів для лікування онкохворих. «Зараз проект
розглядається нашим Міністерством охорони здоров’я. Після цього він буде
представлений кубинській стороні для підписання», – повідомив глава
українського уряду.
Прем’єр-міністр наголосив, що в Україні знають про досягнення
кубинських лікарів в лікуванні онкозахворювань, тому така співпраця
дозволить перейняти досвід Куби: «Ми знаємо про ці чудові результати
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лікування онкологічних хворих, які досягнуті кубинськими медиками. І ми
готові разом з вами в себе такий центр створювати».
Крім того, як зазначив М. Азаров, наша країна зацікавлена в реалізації
проекту з виробництва біофармацейтичної продукції за участі Кубинського
центру молекулярної імунології і українського фармацевтичного
підприємства «Дарниця».
Глава українського уряду висловив вдячність кубинській стороні за
лікування 18 тис. українських дітей, що постраждали від Чорнобильської
катастрофи. Він підтвердив зацікавленість української сторони в
продовженні оздоровлення й лікування дітей і додав при цьому, що Україна
готова фінансувати це лікування: «Хочу підкреслити, що Куба є єдиною
країною, яка так турбується про українських дітей. Я хотів би вас
поінформувати, що ми готові взяти на себе фінансування лікування наших
дітей» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 28.02).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров представив членам Кабінету
Міністрів міністра фінансів України Ю. Колобова.
Розпочинаючи засідання уряду, глава уряду ознайомив присутніх з
Указом Президента України В. Януковича про призначення Ю. Колобова
міністром фінансів, який був опублікований 28 лютого 2012 р.
М. Азаров привітав нового члена уряду з призначенням: «Я хочу вас
ознайомити з Указом Президента України від 28 лютого: Міністром фінансів
України призначений Ю. Колобов. Дозвольте його привітати» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 28.02).
***
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства отримає 350 млн грн на житлове
будівництво. Про це повідомив керівник відомства А. Близнюк під час
брифінгу в Кабінеті Міністрів 29 лютого.
«Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на
2012 р.” видатки на житлове будівництво загалом становлять 1 млрд 300 тис.
грн, із яких Мінрегіону передбачено близько 350 млн», – зазначив міністр.
Із останніх, за словами А. Близнюка, 200 млн грн передбачено для
будівництва (придбання) доступного житла. Ще 60 млн грн – на надання
пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла. Ще 55 млн грн передбачається спрямувати на пільгове
кредитування індивідуальних сільських забудовників. «Додатково 34 млн грн
закладено на збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої
фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву”. Це з подальшим використанням зазначених коштів для
надання пільгових кредитів молоді», – додав міністр (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 29.02).
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***
Влада України віддана реалізації програми реформ з метою
наближення України до стандартів ЄС. На цьому наголосив перший віцепрем’єр-міністр України В. Хорошковський під час зустрічі з членом
Європейської комісії з питань торгівлі Карлом де Гухтом, яка відбулася в
Києві.
Перший віце-прем’єр-міністр України підкреслив, що реформи, які
впроваджуються в Україні, безпрецедентні за своїми масштабами. За його
словами, перетворення проводяться практично у всіх сферах життєдіяльності
країни, і це дало змогу стабілізувати загальну макроекономічну ситуацію,
поліпшити умови діяльності суб’єктів господарювання та відновити
позитивну динаміку економічного зростання.
Разом з тим, зазначив В. Хорошковський, особлива увага приділяється
зміцненню демократії, утвердженню верховенства права та поваги до прав
людини відповідно до стандартів ЄС.
Перший віце-прем’єр-міністр також запевнив члена Єврокомісії, що
український уряд є і надалі буде відкритим для діалогу з бізнесом. За його
словами, питання створення сприятливого інвестиційного клімату – серед
пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України. «Основними
пріоритетами державної політики щодо підтримки розвитку бізнесу
визначено
дерегуляція
підприємницької
діяльності,
усунення
адміністративних бар’єрів, удосконалення дозвільної системи. Особлива
увага приділяється стимулюванню малого та середнього підприємництва», –
зазначив В. Хорошковський.
Під час зустрічі сторони обговорили і питання перспективи завершення
процедур, необхідних для набрання чинності Угоди про асоціацію з ЄС.
Перший віце-прем’єр-міністр висловив сподівання, що зазначена Угода буде
парафована найближчим часом. «Ми розраховуємо на її підписання до кінця
поточного року, бажано на наступному Саміті Україна – ЄС у Брюсселі», –
заявив він.
Крім того, перший віце-прем’єр-міністр запевнив, що в умовах
загострення кризових явищ у світовій економіці Україна прагне
підтримувати співробітництво з Міжнародним валютним фондом. За його
словами, домовленість щодо продовження переговорів була досягнута під час
останніх зустрічей з керівництвом МВФ. В. Хорошковський повідомив, що
уряд підготував для МВФ пакет пропозицій щодо вирішення проблемних
питань, і нині відпрацьовується переговорна позиція (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
За оперативними даними, малі та середні підприємства протягом
лютого вже отримали на рахунки понад 70 млн грн відшкодування ПДВ.
Загалом за підсумками місяця ця сума перевищить 116 млн грн. Державна
податкова служба запевняє, що, за умови прозорості та законності
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фінансових операцій, малий та середній бізнес і надалі отримуватиме
компенсацію. Про це заявив голова ДПСУ О. Клименко.
«Надходило чимало скарг на те, що для малого та середнього бізнесу
було величезною проблемою отримати відшкодування ПДВ. Підприємці
були впевнені, що держава ладна прислухатися тільки до великих
корпорацій. Цей стереотип поступово руйнується – другий місяць поспіль
малий та середній бізнес отримує цю компенсацію», – зауважив податківець.
У тому числі відшкодування на суму до мільйона гривень в
автоматичному режимі у лютому отримали 126 підприємств, загальний обсяг
компенсації становив 36 млн грн. Керівник податкової закликав інших
підприємців активніше користуватися цим сервісом. Задля цього платник має
відповідати критеріям, визначеними Податковим кодексом України. Вони
стосуються розбіжностей між податковими зобов’язаннями й податковим
кредитом, рівнем заробітної плати тощо.
«У нас не існує жодної дискредитації, і всі наші сервісні механізми є
відкритими як для великого бізнесу, так і для середнього та малого. Ми
всіляко підтримуємо прагнення бізнесменів перейти на режим автоматичного
відшкодування, бо це є цивілізований метод роботи, новий рівень податкової
культури», – підкреслив О. Клименко.
Нагадаємо, що в січні 390 українських компаній, які мали залишки
невідшкодованого ПДВ на суму до 1 млн грн, отримали 126 млн грн
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Голова Держмитслужби привітав Надзвичайного та Повноважного
Посла Франції в Україні А. Ремі в Держмитслужбі.
Та відзначив плідну співпрацю відомства з попередником А. Ремі
Ж. Фором, з яким вдалося дійти спільної думки з багатьох принципових
питань. І. Калєтнік висловив сподівання, що взаємодія з новим головою
дипмісії Франції в Україні буде не менш ефективною.
Адже Франція є важливим торговельним партнером для України. Лише
минулого року товарообіг між нашими країнами збільшився на 37 %. Та
становив майже 2 млрд дол. Тому дуже важливо обговорити всі проблемні
питання.
Голова Держмитслужби також відзначив співпрацю у правоохоронній
сфері між митними відомствами України та Франції. Регулярний обмін
інформацією оперативного характеру привів до цілого ряду серйозних
затримань. Та розповів, що у жовтні в Україні пройде Форум високого рівня,
у якому візьмуть участь керівники митних відомств усіх країн ЄС та СНД. У
рамках форуму митники України й Франції планують обговорити уніфікацію
підходів до здійснення митних процедур, класифікації товарів та подальше
посилення боротьби з контрабандою.
Посол зазначив, що задоволений позитивною динамікою економічних
відносин між двома країнами. Але це – лише ще один стимул рухатися далі
та збільшувати товарообіг. А відповідно – створювати всі умови для роботи
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бізнесу. А. Ремі також відмітив зміни, які відбулися за останні два роки у
зв’язку з реформуванням Митної служби.
Також досягнуто домовленості про те, що найближчим часом
відбудеться зустріч керівництва Держмитслужби та А. Ремі з
представниками французького бізнесу (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2012. – 29.02).
***
Голова Державної податкової служби О. Клименко запевнив, що
новий Індекс інвестиційної активності, створення якого ініціювала
податкова, буде порівнювати український бізнес, у першу чергу, з
європейським та американським. Про це він заявив під час зустрічі з
президентом Європейської бізнес-асоціації Т. Фіалою.
«Ми вже неодноразово говорили, що формуємо податкову політику у
європейському тренді. Це стосується і наших зусиль в якості регулятора
інвестиційного клімату в Україні. Залучаючи провідних фахівців-соціологів,
податкова прагне мати адекватні знання про поточну ситуацію і вплив
глобальних тенденцій на нашу економіку», – пояснив О. Клименко.
За словами податківця, на сьогодні в Україні використовуються кілька
індексів, пов’язаних з інвестиційної привабливістю країни. Однак результати
цих досліджень не задовольняють вітчизняних експертів, оскільки не
враховують аналіз українського бізнесу. З огляду на це пропонується
створення нового індексу.
При цьому голова ДПСУ зауважив, що «діагностику» української
економіки заплановано проводити, щонайменше, двічі на рік. «Кожні півроку
проводитиметься аналіз українських та іноземних підприємств усіх форм
власності, визначатиметься їх специфіка, тенденції розвитку. Такий аналіз
дозволить виявити регіональні особливості інвестиційного клімату. Ми
отримаємо повноцінну економічну мапу України», – наголосив О. Клименко.
Анкетування бізнесу проводитиметься відомим соціологічним центром,
який і розробляє методологію оцінку якості інвестиційного клімату в країні
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Державна служба України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва стане спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики,
дозвільної системи та ліцензування у сфері господарської діяльності. Про
це йдеться в проекті Указу Президента України «Деякі питання діяльності
Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва», розробленому Мінекономрозвитку і схваленому на
засіданні уряду 29 лютого.
Даний проект Указу передбачає затвердження Положення про
Держкомпідприємництво, яке Президент України своїм Указом № 1168/2011
створив 19 грудня 2011 р.
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Мінекономрозвитку в документі чітко розмежувало завдання,
повноваження Держкомпідприємництва, а також визначило порядок
діяльності Служби із застосуванням норм недопустимості дублювання
функцій (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 29.02).
***
Сотрудничество Украины и Таможенного союза в формате «3+1» не
противоречит планам углубленной экономической интеграции с
Европейским Союзом. Об этом заявил секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Украины А. Клюев в Брюсселе в ходе круглого
стола «Украина – ЕС: путь вперед», сообщает пресс-служба секретаря СНБО.
«По поводу отношений Украины и Таможенного союза хочу еще раз
подтвердить намерение развивать сотрудничество с Таможенным союзом в
формате «3+1», – подчеркнул А. Клюев. Он привел мнение экспертов
Евросоюза о том, что это не противоречит планам углубленной
экономической интеграции в ЕС.
Секретарь СНБО отметил, что существует много спекуляций и в
отношении создания зоны свободной торговли со странами СНГ – она
противопоставляется углубленной и всеобъемлющей зоне свободной
торговли с ЕС. «Украина заинтересована в дальнейшей либерализации
движения товаров и услуг на своих традиционных рынках, но приоритетом
экономической интеграции выбран Евросоюз. Хочу напомнить, что со
стороны Еврокомиссии неоднократно заявлялось, что создание зоны
свободной торговли с СНГ не противоречит созданию зоны свободной
торговли между Украиной и Евросоюзом», – подытожил А. Клюев
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. –
29.02).

ПОЛІТИКА
В начале года выборов в Верховную Раду украинские телеканалы
избегают детального освещения политических новостей. Об этом
свидетельствует исследование «Мониторинг украинских новостей»,
проведенное Академией украинской прессы при участии сотрудников
Института социологии НАН Украины, сообщает «Зеркало недели. Украина».
Только каждое пятое сообщение в новостях касается политики, а тема
выборов-2012 вообще не обсуждается.
Согласно исследованию, две разновидности событий доминируют в
новостях февраля: катастрофы/ДТП – 16 %, а также морозы и метели – 15 %.
Напряженность в отношениях России и Украины по проблемам газа, сыра и
двусторонних отношений суммарно охватывает 10 % упоминаемых событий.
О выборах-2012 говорилось только в контексте других событий (2 %), т.
е. ни разу эта тема не была главным событием. Кассетный скандал в
Верховной Раде не стал резонансным событием недели, информации о нем
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не больше чем о летнем европейском первенстве по футболу (2 %). На таком
же уровне телеканалы информировали о выступлении Президента
В. Януковича в парламенте.
Как и в сентябре прошлого года, внимание телеканалов к реформам в
Украине минимальное (1 %), как и к избранию нового уполномоченного по
правам человека (2 %) (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
***
Всеукраинское объединение «Свобода» удивлено запоздалым
предложением лидера партии УДАР В. Кличко создать координационный
центр оппозиционных партий для защиты результатов предстоящих
парламентских выборов. Об этом говорится в распространенном заявлении
партии.
«Создается впечатление, что помощники В. Кличко, которые готовят
для него заявления, уверены, что, кроме самого В. Кличко, их никто не будет
читать. Иначе они бы понимали, что эти заявления прочитают представители
оппозиции», – отмечают в «Свободе».
Там напоминают, что три недели назад оппозиция уже поддержала
инициативу партии «Свобода» провести параллельный подсчет голосов на
выборах в Верховную Раду 2012 г. С этой целью решено создать единый
координационный центр при Комитете сопротивления диктатуре,
подчеркивают в «Свободе».
«Пока В. Кличко тренировался, оппозиция занималась делом. Понятно,
что Виталию трудно успевать и на ринге, и в рекламе, и в политике, но как
минимум его помощники должны следить за тем, что происходит на
политической арене», – резюмировали в «Свободе» (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 29.02).
***
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению и
признал
приоритетной жалобу
представителей экс-министра
внутренних дел Ю. Луценко на отсутствие надлежащего медицинского
обеспечения в Лукьяновском СИЗО, в котором он содержится с
27 декабря 2010 г.
В жалобе, поданной представителями Ю. Луценко, отмечается
нарушение ст. 3 Европейской конвенции по правам человека «Запрещение
пыток», в которой говорится: «Никто не может подвергаться пыткам или
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию».
«Тот факт, что Украина не принимает надлежащих мер, чтобы улучшить
ситуацию в пенитенциарной системе и не пресекает нарушения, на которые
уже указывал Европейский суд, очень плохо характеризует наше государство
и ставит под угрозу не только перспективу евроинтеграции, но и членство
Украины в Совете Европы», – прокомментировала одна из представителей
Ю. Луценко в Европейском суде, адвокат В. Теличенко.
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В. Теличенко отметила, что, предоставив второму заявлению статус
первоочередного, Европейский суд учел тот факт, что заявителем является
один из лидеров оппозиции. «Правительство Украины, система прокуратуры
в нашей стране сегодня категорически игнорируют европейские стандарты
прав человека и упорно демонстрируют нежелание их соблюдать. Европа
уже неоднократно нам указывала на то, что не потерпит незаконные
преследования оппозиционеров и устранение их от политического процесса.
Дела Ю. Луценко и Ю. Тимошенко являются принципиальными для
международного сообщества», – отметила адвокат (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
***
Власти Франции сожалеют о решении Печерского районного суда
Киева в отношении бывшего министра внутренних дел Ю. Луценко. Об
этом заявил представитель французского МИД Б. Валеро.
«Франция сожалеет о том, что бывший глава МВД Украины Ю. Луценко
приговорен к четырем годам тюрьмы с лишением права в течение трех лет
занимать ряд должностей», – сказал он.
По словам Б. Валеро, расследование дела Ю. Луценко было проведено с
нарушениями и потому не соответствовало международным обязательствам,
которые взяла на себя Украина. «Франция вновь призывает Украину в
полной мере соблюдать закон, принципы правосудия, права человека, а
также свои международные обязательства», – добавил представитель МИД
Франции (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2012. – 29.02).
***
Партия «Батьківщина» находится в достаточно сложном
экономическом положении. Об этом заявил первый замглавы партии
«Батьківщина» А. Турчинов в эфире телеканала ТВi.
«Я не поверю, что сегодня у настоящей оппозиции могут быть лишние
деньги», – сказал он.
«В первую очередь действующая власть, полностью контролируя
силовые структуры, создав монополию силовую, влияет на экономические
источники поддержки оппозиции», – отметил политик. Первый замглавы
партии уточнил, что в этом направлении работают СБУ и Генпрокуратура.
«Безусловно, мы находимся в достаточно сложном экономическом
положении», – подчеркнул А. Турчинов, добавив, что тем больше поддержки
у людей (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2012. – 29.02).
***
На ближайшем сьезде партии «Сильная Украина» может быть
принято решение о самороспуске. Об этом пишет газета «Экономические
известия».
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«Сильная Украина» не реализовала себя в полной мере как партийный
проект из-за проблем своего лидера С. Тигипко, – сказал изданию
Т. Березовец, директор компании Berta Communications. – Она показала
низкий результат на местных выборах 2010 г. Большое количество областных
организаций не поддерживает идею слияния с ПР. Бунта нет, тихое
брожение. Очевидно, на съезде будет решение о самороспуске партии и
вливании ее членов в ПР».
По мнению политтехнолога, здесь скрывается другая интрига: кто
поведет Партию регионов в списке № 1 на выборах-2012? «С. Тигипко –
публичный, но недостаточно популярный и зависимый человек – от
Президента и его Администрации. Президент сказал – как минимум № 2. Но
может быть предложен и максимум, то есть № 1, – считает эксперт. –
Н. Азаров, возможно, не пойдет на выборы. Хорошковский отказался
вступать в ПР. Выбор у них небольшой».
Эксперт выразил уверенность, что «Сильная Украина» физически уже
почти исчезла, осталась только юридически. Большинство ее членов перешло
в партию УДАР, ушли бизнесмены. «С. Тигипко для своих хочет 15 квот. Но
у них нет даже ярких спикеров. Максимум ПР даст ему три», – подвел итог
Т. Березовец.
29 февраля С. Тигипко заявил журналистам о том, что вопрос
объединения партии «Сильная Украина» с Партией регионов не снят с
повестки дня. Вице-премьер сообщил, что партия рассмотрит вопрос
объединения с регионалами на своем съезде, который, как ожидается,
пройдет
в
марте
(МинПром
–
информация
бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
***
Глава представительства Евросоюза Ж. М. Пинту Тейшейра вызван
в Министерство иностранных дел Украины для беседы. Об этом
сообщило издание «Коммерсант-Украина» со ссылкой на источник в МИДе.
«Сейчас Тейшейра уехал из Украины. Когда он вернется, его пригласят
в МИД для беседы», – сказал собеседник издания.
Ранее МИД распространил официальное заявление, в котором выразил
удивление поведением Ж. М. Тейшейра. По мнению украинского
внешнеполитического ведомства, комментарии представителя ЕС по поводу
внутренней ситуации в Украине не соответствуют его статусу дипломата
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. –
29.02).
***
Лидер партии УДАР В. Кличко будет баллотироваться в мэры
Киева. Об этом он заявил в эфире 5-го канала.
«Я уже не раз говорил, что Киев не может быть отдельным и жить
отдельно от событий, которые проходят в стране. И я буду принимать
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участие в киевских выборах, и наша партия УДАР также будет принимать
участие в парламентских выборах», – отметил он.
В ответ на вопрос, означает ли это, что он будет баллотироваться в
Верховную Раду в том случае, если проиграет на выборах мэра Киева,
В. Кличко сказал: «Мы выиграем те и другие выборы». «Мы будем
представлены в парламенте. И будем работать в Киеве, поскольку это
лакмусовая бумажка», – подчеркнул лидер партии.
Отметим, что председатель Киевской горгосадминистрации А. Попов и
лидер партии УДАР В. Кличко имеют наибольшую поддержку среди киевлян
на пост мэра. Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы мэра
Киева, 26,10 % поддержали бы кандидатуру В. Кличко, а 23,6 % – А. Попова
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. –
29.02).
***
Генеральная прокуратура России направила украинским коллегам
запрос о выдаче А. Осмаева, причастного к подготовке покушения на
премьер-министра В. Путина.
В российской Генпрокуратуре подчеркнули, что А. Осмаев
разыскивается с 2008 г. правоохранительными органами РФ по обвинениям в
совершении ряда преступлений террористической направленности.
Напомним, 27 февраля Служба безопасности Украины подтвердила
информацию о предотвращении спецслужбами Украины и России
покушения на премьер-министра РФ В. Путина. Эта информация связана с
задержанием в начале февраля трех граждан России в Одессе.
В начале января Главное управление МВД Украины в Одесской области
возбудило уголовное дело по факту взрыва и пожара в доме Одессе, во время
которого погиб 26-летний гражданин Российской Федерации и серьезно
пострадал 28-летний гражданин Казахстана.
Третьему постояльцу тогда удалось скрыться. По данным СМИ, это был
А. Осмаев. Взрыв произошел во время изготовления взрывного устройства.
Конечной целью группы было попытаться совершить покушение на премьера
В. Путина, при этом погибший был готов пойти смертником (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).

ЕКОНОМІКА
Перший заступник голови Антимонопольного комітету України
Р. Кузьмін провів робочу зустріч з учасниками ринку мінеральних добрив
щодо зниження цін на продукцію.
Участь у нараді взяли представники ЗАТ «Сєверодонецьке об’єднання
«Азот», ВАТ «Азот», ВАТ «Концерн «Стирол» і ВАТ «Рівне Азот».
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Під час зустрічі учасники досягли порозуміння щодо необхідності
вжиття заходів для зниження цін на мінеральні добрива (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 29.02).

***
1 березня 2012 р. в Антимонопольному комітеті України відбудеться
засідання, на якому розглядатиметься питання щодо недопущення
встановлення економічно необґрунтованих цін на курячі яйця.
У заході запланована участь представників основних виробників цієї
продукції та найбільших торговельних мереж, що працюють на
загальнодержавному ринку (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. –
29.02).
***
Убыточность НАК «Нефтегаз Украины» вызвана политикой
руководства компании, которое препятствует проведению необходимых
реформ. Такое мнение высказал старший банкир Европейского банка
реконструкции и развития Поль Шапиро в ходе ежегодной конференции
Института А. Смита «Украинский энергетический форум».
«Руководство НАК “Нефтегаз Украины” боится перемен, которые
вытащат его из теплого местечка, поэтому и препятствует любым
изменениям», – сказал он.
Представитель ЕБРР подчеркнул, что государственная нефтегазовая
монополия могла быть весьма прибыльным предприятием, но превращена в
убыточную компанию.
Чтобы изменить эту ситуацию, он считает необходимым открыть
частным компаниям доступ к ресурсам для добычи нефти и газа, которая
может расти быстрыми темпами, а также провести IPO «Нефтегаза».
«Руководство компании этому препятствует», – подчеркнул П. Шапиро. Он
также выразил опасение, что Украину полностью обойдут газопроводами и в
итоге украинская газотранспортная система окажется уже никому не нужна.
По его словам, непопулярным шагом, которого опасается украинское
правительство, является повышение тарифов на газ для населения, и он не
выполняется исключительно из политических соображений. «Поэтому
сегодня убытки “Нефтегаза” могут смениться на еще большие убытки», –
подчеркнул представитель ЕБРР.
По его мнению, для решения таких важных проблем нужны четкие
государственные обязательства перед потенциальными инвесторами и
смелость самих политических деятелей в Украине. «Необходимы конкретные
политические решения, поддержка рыночных решений и прямые инвестиции
на миллиарды долларов», – резюмировал представитель ЕБРР (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 29.02).
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***
Страны ЕС и Энергетического сообщества продолжают
предпринимать действия, направленные на продвижение проекта
Южный поток, что противоречит договору об Энергосообществе. Об
этом говорится в письме министра угольной промышленности и энергетики
Украины Ю. Бойко в адрес руководителя секретариата этой организации
С. Нейкова.
«Несмотря на стремление Украины... создавать надлежащие условия для
обеспечения энергобезопасности Европы, к сожалению, мы сегодня видим
действия стран ЕС и Энергосообщества, направленные на продвижение
проекта “Южный поток”, активное согласование его параметров», –
говорится в тексте письма. Ю. Бойко указывает на последний пример таких
действий: согласование Словенией 27 февраля с «Газпромом» параметров
газопровода «Южный поток» по территории страны.
Украинский министр напоминает, что главной целью украинской
стороны при присоединении к договору об Энергетическом сообществе было
создание
единого
энергорынка
с
соблюдением
правил
его
функционирования, которые соответствуют законодательным требованиям
ЕС. «В этом контексте мы бы хотели видеть со стороны Энергосообщества
конкретные действия, направленные на защиту интересов полноправных
стран-членов», – подчеркивает Ю. Бойко.
Он напомнил, что украинская газотранспортная система имеет особые
преимущества и уже сегодня играет стратегическую роль в обеспечении
энергобезопасности и эффективной работе единого энергорынка ЕС.
Источник в украинском правительстве отметил агентству, что это письмо
свидетельствует о том, что Украина решила более жестко отстаивать свои
интересы в рамках Энергосообщества (МинПром – информация бизнескласса (http://minprom.ua). – 2012. – 29.02).
***
В январе 2012 г. импорт стальных труб в Украину уменьшился на
13,3 %, или на 0,79 тыс. т по сравнению с декабрем 2011 г. до 5,14 тыс. т.
Об этом заявил источник в Кабинете Министров.
Затраты на импорт труб в январе уменьшились на 13,1 %, или на
1,97 млн долл. до 13,04 млн долл.
Импорт бесшовных труб увеличился на 83,8 %, или на 1,66 тыс. т до
3,64 тыс. т. Импорт труб диаметром более 406,4 мм сократился на 85,1 %,
или на 1,66 тыс. т до 0,29 тыс. т, а труб и профилей пустотелых – на 39,5 %,
или на 0,79 тыс. т до 1,21 тыс. т.
В январе 2012 г. импорт стальных труб уменьшился на 48,7 %, или на
4,88 тыс. т по сравнению с январем 2011 г. (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
***
37

В январе 2012 г. импорт стальных полуфабрикатов в Украину
увеличился на 26,9 %, или на 8,83 тыс. т по сравнению с декабрем 2011 г.
до 41,7 тыс. т. Об этом заявил источник в Кабинете Министров.
Затраты на импорт стальных полуфабрикатов увеличились на 18,8 %,
или на 4,68 млн долл. до 29,63 млн долл.
Основным поставщиком стальных полуфабрикатов в Украину в январе
стала Россия, доля которой в общем объеме импорта составила
39,76 тыс. т, или 95,3 %.
В январе 2012 г. импорт стальных полуфабрикатов увеличился на 50 %,
или на 13,9 тыс. т по сравнению с январем 2011 г. (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
***
В январе 2012 г. импорт кокса в Украину увеличился в 3,1 раза, или на
45,42 тыс. т по сравнению с декабрем 2011 г. до 67,57 тыс. т на
23,79 млн долл. Об этом заявил источник в Кабинете Министров.
По сравнению с январем 2011 г. импорт кокса в январе 2012 г.
увеличился в 5,5 раза, или на 55,2 тыс. т.
Как сообщалось, в декабре 2011 года импорт кокса увеличился в
2,7 раза, или на 13,82 тыс. т по сравнению с ноябрем до 22,15 тыс. т на
8,23 млн долл. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. импорт кокса в Украину
сократился на 48,6 %, или на 148,51 тыс. т до 157 тыс. т на 60,56 млн долл.
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. –
29.02).
***
В январе 2012 г. экспорт титанового концентрата из Украины
уменьшился на 11,1 %, или на 1,35 тыс. т по сравнению с декабрем 2011 г.
до 10,84 тыс. т на 3,26 млн долл. Об этом заявил источник в Кабинете
Министров.
В январе 2012 г. Украина экспортировала титановый концентрат
преимущественно в Россию.
По сравнению с январем 2011 г. экспорт титанового концентрата в
январе 2012 г. уменьшился на 40,2 %, или на 7,29 тыс. т.
Как сообщалось, в декабре 2011 г. экспорт титанового концентрата
уменьшился на 15,8 %, или на 2,28 тыс. т по сравнению с ноябрем 2011 г. до
12,19 тыс. т на 4,95 млн долл. (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 29.02).
***
Национальный банк и Минфин договорились о подготовке изменений
в государственный бюджет с целью удешевить ипотечное кредитование.
Об этом пишет газета «Экономические известия».
По данным источников издания в Министерстве финансов, из
госбюджета страны планируется выделить до 2 млрд грн на компенсацию
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процентных ставок по ипотечным кредитам. Это почти в 20 раз больше, чем
предусмотрено в госбюджете по состоянию на сегодня (113 млн грн).
«Средства будут направлены на компенсацию процентных ставок по
молодежным кредитам», – сообщил один из чиновников Минфина, не
пожелавший называть себя.
Банкиры говорят, что для освоения такой суммы средств госрегуляторам
нужно стимулировать очень агрессивную выдачу кредитов. «Сейчас
ипотечные кредиты выдаются со скоростью несколько штук в месяц», –
говорит председатель правления Укрсоцбанка Б. Тимонькин.
29 февраля министр регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства А. Близнюк сообщил о том, что государство
работает над созданием новых финансово-кредитных механизмов для
стимулирования спроса на жилье (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
***
С 1 марта холодная вода и водоотводы подорожают на 8 % в
каждом населенном пункте. Такое решение 10 февраля приняла
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере коммунальных услуг.
Так, средний тариф по Украине будет составлять 4,57 грн/куб. м
(водоснабжение – 2,46 грн/куб. м, водоотвод – 2,11 грн/куб. м).
При этом в Киеве водоснабжение подорожает на 18 коп. и составит
3,18 грн. Это лишь базовый тариф, а окончательную цену установит местный
водоканал. Самой дорогой будет вода в Бердянске – там ее цена приблизится
к отметке 11 грн/куб. м. Более 10 грн/куб. м будут платить Луганск, Керчь,
Желтые Воды, Мелитополь.
Как сообщается, цену подняли из-за подорожания электроэнергии. В
новую стоимость воды еще не заложена модернизация водной области.
«Если сравнивать два водоканала, то у одного есть подземный водозабор, и
есть поверхностный. Затраты разные в некоторых водоканалах. В Бердянске
покупают воду, и вода идет по водоканалу около 170 км. Эти затраты тоже
заложены в этом тарифе, поэтому и цена там такая высокая», – объяснил
заместитель руководителя департамента Нацкомиссии по регулированию
рынка комуслуг О. Димов.
Напомним, на 1 января 2012 г. в среднем по Украине тариф составлял
4,24 грн/куб. м (водоснабжение – 2,28 грн/куб. м, водоотвод –
1,96 грн/куб. м). Ранее в Нацкомуслуг сообщали, что в Украине с 2012 г.
стоимость воды для различных категорий населения будет зависеть от
объема ее потребления.
Напомним, Международный валютный фонд настаивает на
необходимости повышения цен на газ для населения Украины на 30 % и для
предприятий коммунальной тепловой энергетики на 58 % (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
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***
Национальный банк Украины вернул Международному валютному
фонду первую часть займа, полученного еще в конце 2008 г. в разгар
мирового финансового кризиса. Об этом сообщила директор генерального
департамента денежно-кредитной политики НБУ Е. Щербакова, пишет
издание «Зеркало недели. Украина».
«Национальный банк выполнил обязательства перед МВФ и рассчитался
по первому траншу», – сказала Е. Щербакова. По ее словам, объем
возвращенных средств составил около 600 млн долл.
Комментируя нынешние взаимоотношения с фондом, директор
гендепартамента денежно-кредитной политики НБУ отметила: «Мы
работаем. Никогда не прекращается диалог, который мы проводим с
экспертами и с руководством МВФ».
Е. Щербакова подчеркнула, что нагнетать ситуацию вокруг внешней и
внутренней платежеспособности Украины нет оснований. В частности, по ее
словам, показатели долговой нагрузки Украины на самом деле не такие
страшные, как кому-то может показаться, в т. ч. если сравнить эти показатели
с другими странами. Так, отношение государственного долга Украины к ВВП
в 2011 г. составило 27 %, что гораздо ниже, чем показатели таких успешных
в экономическом отношении стран как Австрия (52 %), Канада (35 %),
Нидерланды (31 %). Не говоря уже о проблемных странах Еврозоны, где это
отношение на несколько порядков больше – Греции (153 %), Италии и
Португалии (по 102 %).
Напомним, 10 ноября 2008 г. Украина получила первый транш (в
размере 4,5 млрд долл.) кредита МВФ по программе stand by на общую
сумму 16,4 млрд долл. на 15 лет под 4 % годовых (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
***
С начала недели цены в трех крупных заправочных сетях – «Окко»,
WOG и Shell – в Киеве возросли в среднем на 10 коп./л.
«В регионах подорожание было менее заметным – эти же три сети
повысили цены на 4-5 коп./л с понедельника», – сообщает аналитик
консалтинговой компании UPECO А. Сиренко.
По большинству позиций средняя цена топлива на АЗС не превышает
максимальных цен, установленных экспертно-аналитической группой при
Кабмине, отмечает А.Сиренко. По данным UPECO, средняя цена Аи-95 в
Украине на вчерашний день составила 10,2 грн (рекомендованная – не более
10,5 грн), Аи-92 – 10 грн (10 грн), дизтопливо – 9,67 грн. (9,84 грн) за литр.
Однако стоимость бензина А-76 уже превысила порог в 9,55 грн. – вчера
средняя цена составила 9,57 грн/л.
Цены на топливо начали расти на заправках тех компаний, где
продаются импортные нефтепродукты, отметил А. Сиренко. Компании,
использующие топливо собственной переработки, – ТНК-ВР, «Укрнафта»,
«Лукойл» и «Альфа-нафта» – пока не повышали цены, но вскоре будут
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вынуждены это сделать, отмечают эксперты. «Когда импортируются готовые
нефтепродукты, цена контрактов меняется каждый день. И новые партии,
которые пошли в конце прошлой недели, уже были дороже, чем те, что
продавались неделю назад. Цена топлива украинских НПЗ меняется раз в
месяц благодаря тому, что нефть контрактуется на месяц вперед», – говорит
источник
издания
в
департаменте
нефтяной,
газовой
и
нефтеперерабатывающей промышленности Минэнергоугля (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 1.03).
***
Национальная комиссия регулирования энергетики повысила
розничные тарифы на электроэнергию в Украине. Об этом говорится в
постановлении № 187, принятом на заседании комиссии 24 февраля.
Розничные тарифы для потребителей I класса напряжения увеличатся на
4 %, до 72,62 коп./кВт-час, для потребителей II класса на 3,8 %, до
93,02 коп./кВт-час (без НДС).
Новые тарифы вступают в силу с 1 марта. Ранее НКРЭ утвердила
повышение на 4 % прогнозной оптовой цены на электроэнергию на оптовом
рынке Украины, до 67,094 коп./кВт-час (без НДС) (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 29.02).
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