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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України у зв’язку
з відзначенням Днів пам’яті і примирення
Шановні співвітчизники!
У ці травневі дні Україна разом з іншими державами вшановує пам’ять
загиблих у Другій світовій війні.
Сувора правда про трагедію, що завдала величезних людських та
матеріальних втрат, безприкладна мужність на фронтах, тяжка праця в тилу
ніколи не будуть забутими.
Україна як одна з країн, які найбільш постраждали, послідовно здійснює
миролюбну зовнішню політику, виступає активним учасником світових
інтеграційних процесів у сфері безпеки та є ініціатором створення механізмів
запобігання можливим кризовим явищам, докладаючи значних зусиль для
виконання взятих на себе зобов’язань.
Переконаний, така виважена позиція нашої держави, що підтримується
світовою спільнотою, є гідною і правильною. Ми свято шануємо пам’ять
мільйонів жертв минулої світової війни.
Віктор Янукович
(Офіційне
інтернет-представництво
(www.president.gov.ua). – 2012. – 8.05).

Президента

України

Перемога у Великій Вітчизняній війні сприяла утвердженню
гуманістичних цінностей у світі – Віктор Янукович
Перемога у Великій Вітчизняній війні сприяла утвердженню
гуманістичних цінностей сучасного світу. На цьому наголосив Президент
України В. Янукович під час зустрічі з ветеранами в Києві.
«Саме завдяки духовній цілісності наших батьків і дідів, мужності поряд
з милосердям стало можливим утвердження тих гуманістичних цінностей,
якими зараз пишається цивілізований світ», – підкреслив глава держави.
Президент підкреслив, що українці навіть у найважчі моменти своєї
історії зберігали гуманістичне світобачення. «Упевнений, що саме ці риси
нашого народу стали визначальними на шляху до Великої Перемоги», –
зазначив він.
Глава держави привітав ветеранів із наступаючим святом та подякував їм за
внесок у здобуття Перемоги. «Сучасна цивілізація, всі її новітні здобутки,
технології та добробут завдячують своїм існуванням простим солдатам і
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офіцерам, які зламали хребет гітлерівському Третьому рейху. Вам, ветеранам і
героям, наш доземний уклін і вічна шана», – сказав В. Янукович.
Звертаючись до присутніх на зустрічі дітей, В. Янукович закликав їх
бути гідними старшого покоління. «Користуйтеся кожною нагодою для
спілкування з нашими ветеранами. Будьте гідними їх у своїх намірах і
вчинках. Плекайте в собі віру в добро і правду. Любіть цю землю так само
віддано, як наші батьки і діди, і передавайте цю любов наступним
поколінням українців», – наголосив глава держави.
Присутні вшанували пам’ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни
хвилиною мовчання. На згадку про зустріч було зроблено пам’ятне фото
ветеранів із Президентом. Ветерани також отримали в подарунок годинники
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 4.05).

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

Україна перепише Конституцію?
Тема внесення змін до Основного закону знову повернулася до
українського інформаційного простору. Незважаючи на те, що після приходу
до влади В. Янукович домігся через Конституційний Суд скасування змін до
Конституції, що були ухвалені у 2004 р. і відновлення дії Основного закону у
редакції 1996 р., Президент неодноразово публічно заявляв про намір
продовжити реформування Конституції. В. Янукович заявляє, що чинна
Конституція України є недосконалою, а тому потребує змін. «У нас є багато
питань Конституції, які ми зобов’язані виправити. Це стосується і судової
реформи, і збалансування відносин між гілками влади», – сказав Президент
журналістам, перебуваючи на економічному форумі у Давосі.
Більшість українських правників дійшли висновку, що повернення до
Конституції 1996 року, реанімувавши (з певними змінами) модель влади, що
існувала впродовж 1996–2006 рр., не вирішило багатьох питань розвитку
суспільства. Водночас це сприяло вирішенню питання стабільності та
керованості в державі. Втім, як вважає керівник Головного управління з
питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента,
радник Президента України М. Ставнійчук, такий варіант розвитку був і
залишається ресурсом обмеженого часу, оскільки певні проблеми порядку
внесення змін до Конституції України у 2004 р., а також повернення до
Основного Закону в редакції 1996 р. шляхом ухвалення рішення
Конституційним Судом України тільки посилили проблему демократичної
легітимності влади у всіх її аспектах. Наявна ситуація вимагає зваженого
аналізу застосування чинної Конституції та попередніх змін, проведення
3

змістовного обговорення можливих варіантів модернізації Основного Закону
України.
За словами М. Ставнійчук, сьогодні, виходячи з рекомендацій
Венеціанської комісії та інших органів Ради Європи, очевидно, що майбутній
конституційний процес може бути організований у два етапи. Перший –
пов’язаний з напрацюванням конституційних ініціатив якісного поліпшення
реформи правосуддя та реформи правоохоронної сфери, проведення реформи
місцевого самоврядування.
Другий – може бути орієнтований на комплексне оновлення Конституції
України, утвердження якісно нової демократичної моделі політичної системи
європейського зразка, дотримання стандартів, прав і свобод людини,
народовладдя, гарантій їх реалізації, ефективного державного управління.
Отже, йдеться про зміну філософії самої влади, у тому числі її
самообмеження та самоконтроль, баланс повноважень, децентралізацію.
Водночас про готовність взятися за реформування Основного закону
заявила низка громадських та профспілкових організацій – Громадський
конституційний комітет; СОГ «Трудовий рух «Солідарність»; ГР «Вільний
простір»; Економічний форум України; Конфедерація вільних профспілок
Львівщини; Комітет виборців Донбасу; Конфедерація вільних профспілок
Луганської області; шахтарські та підприємницькі профспілки; ветерани
бойових дій; ветерани розвідки; Народна рада України; Асамблея малого та
середнього бізнесу України. З їхньої ініціативи відбулося засідання
Громадянського конституційного конгресу, в ході якого було оголошено про
початок процедури скликання всенародних зборів з метою розробки
пропозицій щодо внесення змін до Конституції України.
Ініціативною групою напрацьовано ряд документів, що стосуються
участі громадськості в роботі Конституційної асамблеї, впровадження
економічних та соціальних реформ, вирішення проблеми зміцнення
легітимності влади, реституції майна та власності, впливу на владу через
інструменти прямої демократії та підтвердження європейського вибору
громадянського суспільства.
Крім того, Конгрес ініціював скасування законодавчих актів, прийнятих
з порушенням Конституції та приведення виборчого законодавства у
відповідність до Основного закону. Ідеться, судячи із звернення голови
Громадського конституційного комітету Ю. Збітнєва, про нормативні акти
щодо «пенсійної реформи, освіти, медицини, захисту прав трудівників,
діяльності та власності громадських організацій».
Утім, очевидно, що згаданий Конгрес чи інші подібні зібрання,
ініційовані різними громадськими діячами та організаціями, у такому
вигляді, з яким маємо справу сьогодні, серйозного впливу на процес
конституційного реформування не матимуть, оскільки такого роду органи не
є легітимними: у вітчизняному правовому полі відсутні норми, що
регламентували б їх створення. Більше того, Конгрес не має не лише
правової, а й внутрішньої легітимності – його учасники не обрані більшістю,
і, відповідно, не представляють більшість громадян країни чи навіть регіону,
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а отже не можуть претендувати на участь у конституційному процесі.
Швидше за все, для подібних органиізацій конституційна реформа ризикує
перетворитися на одне з агітаційних гасел у майбутній парламентській
кампанії.
При цьому, на думку багатьох експертів, необхідність внесення змін до
Конституції є очевидною, оскільки в Україні до сьогодні в стадії розвитку
перебуває система народовладдя і є гостра потреба забезпечення більшого
контролю з боку суспільства над діями владних інститутів; є гостра потреба у
збалансуванні співвідношення
повноважень між гілками влади,
удосконаленні
адміністративної
системи
управління
в
Україні,
функціонуванні судової системи та ін.
Конституцію України парламент змінював неодноразово, проте, як
свідчить історичний досвід, конституційні зміни в нашій державі
відбуваються дуже повільно. Від моменту проголошення ідеї необхідності чи
то нової Конституції, чи внесення вважливих змін до тексту Основного
Закону до практичної реалізації проходить кілька років. Так, у липні 1990 р.
була прийнята Декларація про державний суверенітет України, яка мала
стати основою нової Конституції, у червні 1991 р. Верховна Рада УРСР
затвердила Концепцію нової Конституції української держави, у липні
1992 р. Був опублікований для всенародного обговорення проект нового
Основного Закону вже незалежної України, а саме затвердження нової
Конституції України відбулося лише 28 червня 1996 р. Тобто майже 6 років
тривала розробка та ухвалення Конституції, яка остаточно закріпила
створення суверенної незалежної України.
Інший приклад: у квітні 2000 р. відбувся конституційний референдум за
народною ініціативою, на який виносилися важливі питання функціонування
вищих органів державної влади. Більше 80 % громадян України, які взяли
участь у цьому референдумі, висловилися за скорочення кількості народних
депутатів, обмеження депутатської недоторканності, двопалатний парламент,
додаткові підстави для дострокового припинення повноважень Верховної
Ради України Президентом. До практичної реалізації результатів цього
референдуму Президент Л. Кучма взявся лише у березні 2003 р., а потім і
народні депутати запропонували кілька варіантів проекту закону про
внесення змін до Конституції України. Один із депутатських проектів у
квітні 2004 р. не добрав шести голосів, натомість інший проект 8 грудня
2004 р. набрав 402 голоси депутатів і на наступні майже чотири роки
(починаючи з 1 січня 2006 р.) юридично закріпив політичну нестабільність в
українській державі. Знову, більше чотирьох років пройшло до спроби
здійснити на практиці лише одне питання із конституційного референдуму
2000 р. (можливість розпуску парламенту Президентом України у разі, якщо
він упродовж місяця не сформує постійно діючу парламентську більшість), а
інші питання з того референдуму відпали на різних стадіях законопроектної
роботи народних депутатів.
На початку 2008 р. була висловлена ідея про проведення конституційної
реформи через скликання Конституційної Асамблеї України. У лютому
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2011 р. Президент України підписав указ «Про підтримку ініціативи щодо
створення Конституційної Асамблеї», на основі якого у січні нинішнього
року підписав Указ «Питання формування і організації діяльності
Конституційної асамблеї», яка займатиметься підготовкою змін до
Конституції України. Схвалена указом Концепція формування та організації
діяльності Конституційної асамблеї підготовлена на основі напрацювань
науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї і
рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право»
(Венеціанська комісія).
У Концепції наголошується, що «в даний час необхідність оновлення
Конституції України в основному сприймається політичними силами і
суспільством в Україні». Також зазначається, що Конституційна асамблея є
спеціальним допоміжним органом, головною метою створення та діяльності
якого є підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України.
Серед основних завдань Конституційної асамблеї, зокрема: підготовка
на основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту
(законопроектів) про внесення змін до Конституції і його попереднього
схвалення; організація суспільного, а також професійного, у тому числі за
участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської комісії «За
демократію через право» (Венеціанська комісія), обговорення законопроекту
(законопроектів) про внесення змін до Конституції України.
Відповідно до указу, Конституційна асамблея створюється у складі
100 осіб з числа громадян України, які «мають відповідну професійну
підготовку та досвід роботи у сфері державотворення та права, мають
авторитет в суспільстві і, як правило, не є особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і включаються
до складу Конституційної асамблеї за згодою», а члени Конституційної
асамблеї працюють на громадських засадах.
У Концепції передбачено, що доцільно, аби не менше половини її складу
становили вчені-конституціоналісти та інші фахівці у галузі права. Крім того,
пропозиції щодо кандидатур третини персонального складу Конституційної
асамблеї (34 особи), схвалені більшістю голосів від загального складу
науково-експертної групи, вносяться Президентом України. А пропозиції
щодо двох третин від персонального складу Конституційної асамблеї
(66 осіб) вносяться Президенту України низкою суб’єктів. Зокрема,
14 кандидатур повинна запропонувати Національна академія наук України.
Крім того, кожна фракція і група в парламенті може запропонувати по
одній кандидатурі, а також по одній кандидатурі може запропонувати низка
політичних партій, які брали участь в останніх виборах Президента України,
місцевих виборах – у випадку, якщо кандидати від цих партій (кандидати,
включені до виборчих списків усіх місцевих організацій цих партій)
отримали підтримку більше 100 тис. голосів виборців.
Українська опозиція, щоправда, відмовилася брати участь у роботі
Конституційної асамблеї, ініційованої Президентом В. Януковичем. Комітет
опору диктатурі, який був створений після арешту Ю. Тимошенко у серпні
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минулого року і об’єднав 15 опозиційних партій і низку громадських
організацій, не має наміру йти на співпрацю із владою, оскільки вважає, що
«вона почала процес внесення змін до Конституції для того, щоб гарантувати
Віктору Януковичу другий термін президентства через вибори у парламенті»,
заявив лідер партії «Фронт змін» А. Яценюк.
При цьому опозиційні сили, представлені у Верховній Раді, і деякі
позапарламентські партії ставлять під сумнів, власне, саму ідею формування
асамблеї у спосіб, що її пропонує Президент. «Конституційна асамблея може
бути створена тільки Верховною Радою України – тим органом, який
ухвалює Конституцію, а не Президентом, який повинен гарантувати
виконання Конституції», – вважає лідер «Фронту змін» А. Яценюк. На його
думку, Президент повинен бути одним з членів Конституційної асамблеї.
А. Яценюк висловлює занепокоєння, що Конституційна асамблея у тому
варіанті, який планує В. Янукович, може стати «декорацією для укріплення
конституційної монархії Президента». «Своїм рішенням Президент відбирає
у парламенту право ухвалювати зміни до Конституції. Це – черговий етап
конституційного перевороту, коли вся вертикаль влади в країні будується під
одну людину. Країна без балансу гілок влади приречена на стагнацію і
деградацію. Повернути Україну на шлях розвитку може Конституція, зміни
до якої будуть внесені за участю народу і ухвалені на референдумі. Але
почати цей процес має Національна Конституційна асамблея не імені
Президента В. Януковича, а імені народу України. Вона має представити
суспільну і експертну думку, а не тільки обґрунтує бажання Президента», –
вважає лідер «Фронту змін», який ще понад рік тому вніс до парламенту
проект постанови «Про утворення Національної Конституційної асамблеї».
Лідер ВО «Свобода» О. Тягнибок вважає, що з точки зору Конституції
легітимність так званої «Конституційної асамблеї» є сумнівною, оскільки, як
зазначає ст. 5 Конституції України, «право визначати і змінювати
конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути
узурповане державою, її органами або посадовими особами».
О. Тягнибок, також, зазначив, що лише громадяни мають право обирати
членів Конституційної Асамблеї. Також, законодавчо мало би бути
передбачено, що члени Конституційної асамблеї не можуть претендувати на
виборні та виконавчі посади впродовж наступних 10 років, щоб ні в кого не
було спокуси «писати Конституцію під себе».
«Обрана народом Конституційна асамблея могла би стати до роботи
лише після того, як основні концептуальні конституційні положення було
затверджено на загальнонаціональному референдумі. Саме нація має
визначити форму державного правління (президентська чи парламентська);
повноваження гілок влади, принципи їх виборності та відповідальності,
питання власності, землі, надр, стратегічних підприємств та природних
монополій; розподіл прибутків виробництва (участь колективу в розподілі
прибутків); соціальних гарантій (охорона здоров’я, освіта – платні чи
безкоштовні); порядок формування армії; питання захисту навколишнього
середовища», – пояснив лідер «Свободи».
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За його словами, згодом Конституційна асамблея на основі цих
принципів мала би напрацювати цілісний текст Конституції, який можна
винести на референдум.
Подібної думки дотримується і партія УДАР В. Кличка. «Якби
представники опозиційних партій долучилися до роботи асамблеї, це
дозволило б владі говорити, що проект нової Конституції – спільне і
узгоджене рішення влади і опозиції», – вказується у заяві УДАРу.
Лідер Соціалістичної партії і колишній голова парламенту О. Мороз
вважає, що запропонований принцип формування Конституційної асамблеї
взагалі суперечить Конституції, оскільки там немає жодної згадки про
асамблею і усі повноваження змінювати Конституцію належать Верховній
Раді.
Крім того, заяви Президента про необхідність змінювати Конституцію
дали підстави для його опонентів припускати, що зміни передбачатимуть,
серед іншого, обрання Президента не всенародно, а у Верховній Раді. У
цьому руслі опозиція заявляла, що головною причиною зміни виборчої
системи в 2011 р. було намагання забезпечити більшість у парламенті, яка б
могла обрати Президента. Водночас В. Янукович заявив, що лишається
прихильником всенародного обрання Президента, але вважає, що
Конституцію треба змінити, передусім ті її положення, що стосуються
повноважень центральної та місцевих органів влади, а також системи
правосуддя.
Неоднозначну позицію щодо нових конституційних змін зайняли також
деякі українські експерти. «Я думаю, що конституційна реформа проводиться
до президентських виборів 2014 р. і буде пов’язана з конкретною політичною
ситуацією, зокрема рейтингами Президента В. Януковича. Не виключено,
якщо побачать, що рейтинг нинішнього глави держави надто низький, і він
не може розраховувати на другий термін, можливо, тоді прийдуть до
висновку обрати Президента в Парламенті, але при цьому залишити ті
повноваження, які сьогодні є у Президента як народного обранця. Це буде
найгірший варіант. На жаль, політична еліта змінює Конституцію під
кон’юнктуру прийнятих законів», – зазначив президент аналітичного центру
«Відкрита політика» І. Жданов.
За його словами, питання того, в якому напрямку буде рухатися Україна:
чи то в напрямку парламентської, чи президентської республіки, зараз ніхто
не обговорює. «Офіційно, ні Президент, ні інші представники влади, з моєї
точки зору, не висловили своєї думки. Конституційна асамблея створена, але
куди ми будемо рухатися, і як це бачить глава держави, ми не знаємо», –
сказав він.
З тим, що вносити зміни до Основного закону через парламент – невірне
рішення, згоден і директор Українського інституту публічної політики
В. Чумак. За його словами, оскільки депутатам Верховної Ради не довіряє
більша половина населення України, вони не мають права вносити зміни до
Конституції. «Дійсно, можна вносити зміни до Конституції, навіть необхідно
вносити зміни до Конституції на сьогоднішній день, але вносити зміни в такі
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документи можна лише тоді, коли в суспільстві існує величезна ступінь
довіри до політиків, які будуть вносити ці зміни», – пояснив він. За його
словами, згідно з останніми соцопитуваннями, рівень недовіри населення
України до Верховної Ради перевищує 70 %. Тому, на думку В. Чумака,
необхідно змінити процес внесення змін до Конституції.
Поширеним серед експертів є, також, нагадування того факту, що після
відновлення Конституції 1996 р. були переглянуті терміни проведення
президентських і парламентських виборів, у результаті чого і Верховна Рада,
і Президент переобиратимуться пізніше, ніж якби діяла Конституція 2004 р.
Після таких прецедентів навряд чи хтось заперечить припущення про те, що
зміни до Основного закону можуть стати підставою для іще одного
перегляду термінів перебування при владі Президента чи складу інших
органів влади.
Ще один аспект конституційного процесу пов’язаний з тим, що за
президентства Л. Кучми, після того, як парламент ухвалив новий Основний
закон, Конституційний Суд зробив висновок про можливість Л. Кучми
балотуватися на третій президентський термін.
Керівник науково-експертної групи з підготовки Конституційної
асамблеї Л. Кравчук вважає, що відмова опозиції брати участь у роботі
Конституційної асамблеї не перешкодить конституційній реформі. «Я
особисто дуже не хотів би, щоб Конституційна асамблея розділилася на дві
частини – опозиційну і не опозиційну. Я хотів би, щоб це була одна частина –
розумна», – сказав Л. Кравчук, який вважає, що в цілому до Конституційної
асамблеї мають увійти 100–150 осіб – юристи, фахівці з конституційного
права, провідні політологи, представники політичних партій та громадських
організацій.
Л. Кравчук вважає, що Конституційну асамблею має очолювати не
«офіційний політик». Політиків у ній має бути, на думку першого
Президента України, не більше чверті від загального складу.
За словами Л. Кравчука, Конституційна асамблея буде керуватися в
своїй діяльності інтересами всього українського народу. Орієнтиром же для
роботи майбутніх членів Конституційної асамблеї повинні бути європейські
цінності, зокрема верховенство права, а також права та свободи людини.
Перший Президент незалежної України зауважив, що наявна політична
система не відповідає інтересам суспільства, тому у проекті нової
Конституції мають бути закладені норми, які б її демонтували, зберігаючи
при цьому принципи демократичної, правової держави. Доповідач
підкреслив, що Конституційна асамблея має зосередитись на фаховопрактичній, політичній стороні справи та запропонувати реальний документ,
який буде працювати, апробувавши його на фаховому, експертному та
суспільному рівнях.
Л. Кравчук вважає, що нову Конституцію ухвалять не раніше, ніж після
парламентських виборів, призначених на жовтень 2012 р. «Я наберуся
сміливості сказати, думаю, що розглядати цей проект вже буде нова
Верховна Рада. Подивимося, але швидше за все, та Верховна Рада, яка буде
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обрана в 2012 р.», – сказав Л. Кравчук, який назвав В. Януковича першим
українським лідером, що наважився на реформи в Україні. Сам В. Янукович
вважає роботу над новою редакцією Конституції апогеєм оголошених ним
реформ.
На підготовку Конституції попередньо відведено 2–2,5 року.
Передбачається, що протягом цього часу науково-експертна група на чолі з
Л. Кравчуком напрацьовуватиме ідеї, а сама Асамблея, число членів якої має
скласти 100–150 осіб, буде їх обговорювати і затверджувати. Потрібно не
просто запропонувати концептуальні засади проведення конституційної
реформи, розробити і узгодити у владних кабінетах проект нової
Конституції, чи закон про внесення змін до неї, підготовлений проект має
пройти всенародне обговорення, обговорення у Верховній Раді України,
отримати висновок Конституційного Суду України і тільки тоді ставити
питання затвердження у парламенті чи на всенародному референдумі.
Правда, конституційну реформу можна ще провести шляхом внесення
комплексних змін до Конституції України у порядку, передбаченому
розділом XIII чинного Основного Закону. Але в умовах підготовки до
парламентських виборів зміни у функціонуванні державного механізму,
швидше за все, відійдуть на другий план.
Керівник управління з питань конституційно-правової модернізації
Адміністрації Президента М. Ставнійчук запевнила, що Конституційна
асамблея вивчатиме європейський досвід, а також усі пропозиції, що лунають
в Україні.
Після підготовки Конституційною асамблеєю концепції реформування
Основного закону вона буде передана на розгляд Президента, після чого
В. Янукович внесе до парламенту відповідний законопроект або
законопроекти.
Водночас, представник президентської Адміністрації не змогла
спрогнозувати, коли будуть розроблені такі проекти, однак припустила, що
парламент може розпочати розгляд змін до Конституції ще до виборів у
жовтні цього року.
Говорячи про те, які норми Конституції, на її думку, потребують
перегляду, радник Президента назвала питання правосуддя, місцевого
самоврядування, дільності правоохоронної системи та інститутів адвокатури.
22–23 березня в Києві за ініціативи Президента України В. Януковича
відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Соборність і
Свобода як чинники нацональної ідеї України», в якій взяли участь державні,
політичні та громадські діячі, освітяни, учені НАН України, Національної
академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук
України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
У резолюції конференції були висловлені рекомендації підтримати
ініціативу Президента України зі скликання Конституційної асамблеї і
закликати наукові установи, вищі навчальні заклади, громадські організації
активно долучитися до процесу створення й діяльності асамблеї як
суспільного форуму, на якому можуть бути обговорені найважливіші
10

питання подальшого державотворення та пройнято консенсусне рішення
щодо оновлення конституційного ладу.
У контексті ідеї розширення форм участі народу в здійсненні влади
запропоновано запровадження народної законодавчої ініціативи. Надання
права громадянам брати участь у законодавчому процесі дасть змогу
парламентарям не тільки краще відчувати потреби населення, а й зможе
підвищити рівень довіри громадян до ВР України та сприяти твердженню
парламентаризму в цілому.
Пріорітетним напрямом конституційної реформи визнано розширення
гарантій прав людини через передбачення на конституційному рівні
Інституту конституційної скарги як форми безпосереднього доступу
громадян до конституційного правосуддя. Запропоновано також у разі
проведення конституційної реформи повернутися до напрацювань
Конституційної комісії (1994–1996 рр.), зокрема, ідеї запровадження в тексті
Конституції України розділу «Охорона Конституції», який би поєднав у собі
норми про статус Конституцій, які покликані забезпечувати неухильне
дотримання та виконання конституційних приписів.
У резолюції наголошується на потребі актуалізації рішень, ухвалених на
Всеукраїнському референдумі 16 квітня 2000 р. Їх ретельний аналіз є
необхідним з урахуванням того, що воля народу, висловлена ним на
референдумі, за 12 років не була предметом серйозних дискусій ані в стінах
парламенту, ані на загальнонаціональних представницьких форумах.
Крім того, резолюція наголошує на необхідності прискорення винесення
на конституційному рівні питання про реформу судоустрою, завершення
муніципальної реформи, включення в межі конституційного процесу питання
адміністративно-територіальної реформи.
На думку голови Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
В. Фесенка, при опрацюванні конституційних змін насамперед необхідно
провести серйозну дискусію навколо питань модернізації політичної системи
та конституційного процесу, зокрема визначитися з напрямами
конституційних змін. Серед першочергових питань, на які необхідно дати
відповідь, є реформа місцевого самоврядування, адміністративнотериторіальна реформа, соціально-економічна реформа та реформа
політичної системи загалом.
Директор соціологічної служби «Український барометр» В. Небоженко
зазначає, що новий етап конституційних змін розпочато у сприятливій
політичній атмосфері, позбавленої «конституційної істерики». Він
обгрунтовує об’єктивну необхідність проведення конституційної реформи
невирішеністю в попередній період конституційного процесу таких проблем
як легітимація влади і нової власності. За оцінками експерта, найбільшою
проблемою реформування політичної системи України є тенденція зниження
легітимності конституційного процесу в період 1991–2011 рр. І якщо
Конституція 1996 р., незважаючи на критику процедури її прийняття, має
безперечну легітимність, то конституційні зміни 2004 р. можна оцінювати як
повне знищення легітимності Основного закону країни – вони мотивовані
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домінуванням цінностей влади над цінностями держави. В. Небоженко
підкреслює, що в даний момент країна перебуває у критичній точці
прийняття рішення щодо продовження конституційного реформування.
Залежно від якості цього рішення політичні процеси в країні можуть
розвиватися в двох напрямах – або подальше знищення легітимності, або
відновлення
зростання
легітимності конституційних змін.
Саме
Конституційна асамблея може стати механізмом, який забезпечить розвиток
політичних процесів в рамках другого напрямку.
Радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень
В. Лупацій зауважує, що поза увагою не може лишитися ще один з аспектів
легітимності конституційної реформи – міжнародний. З метою забезпечення
міжнародної легітимності конституційним змінам в Україні, на думку
радника при дирекції Інституту, було б доцільним проведення низки
міжнародних конференцій, присвячених тематиці конституційного
реформування.
Керівник Головного управління з питань конституційно-правової
модернізації Адміністрації Президента України М. Ставнійчук також
зазначає важливість зовнішнього чинника у вирішенні проблеми подолання
дефіциту внутрішньої легітимності влади, водночас наголошуючи на
необхідності більш тісної взаємодії з Венеціанською Комісією в питаннях
законодавчого забезпечення модернізації політичної системи країни,
подолання практики подвійних та потрійних стандартів в практиці
державного будівництва. М. Ставнійчук наголошує на величезній значущості
для процесу легітимації конституційних змін формування майданчиків
уведення всіх питань конституційного будівництва у правове конституційне
поле, яке визначено чинною Конституцією країни.
Також М. Ставнійчук вважає, що змістовна складова реформування
Конституції України повинна ґрунтуватись на людиноцентриських
цінностях, орієнтованих на захист прав і свобод людини, як це зроблено в
усіх європейських конституціях, бути максимально убезпеченою від
політико-владної заангажованості. Окрім того, вона зробила особливий
наголос на необхідності забезпечити за чинною конституційною процедурою
юридичну прийнятність рішень Конституційної асамблеї, а також
причетність громадян, наприклад у форматі загальнонаціональних дебатів, та
врахування їх пропозицій.
Отже, робота над проектом конституційних змін в Україні розпочалася.
Позиція українських політиків та експертів щодо їх необхідності, змісту та
способу втілення неоднозначна. Очевидно, що процесу розробки нових
конституційних положень має передувати ґрунтовне дослідження
конституційного процесу та демократії в Україні і світі, а також продумане та
раціональне поєднання існуючих на сьогодні концепцій конституційного
реформування.
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В. Медведєва, канд. іст. наук, наук. співроб.
М. Платіні: готовність України до «Євро-2012» – майже досконала,
але завищення цін на готелі мають бути врегульовані
Україна продовжує активну підготовку до Євро-2012. Роботи тривають в
усіх містах, що прийматимуть змагання. Нещодавно Президент України В.
Янукович заявив, що Україна як одна з країн-господарів «Євро-2012» має
провести чемпіонат на гідному рівні. Він зазначив, що мріє про перемогу
України на чемпіонаті Європи з футболу в 2012 р.
У свою чергу, президент УЄФА М. Платіні також підкреслив, що попри
численні виклики Україна виправдала довіру.
Україна близька до ідеальної організації фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу 2012 року. На цьому у короткому коментарі за підсумками
засідання Наглядової ради УЄФА, що відбулося у Львові, наголосив шеф
європейського футболу М. Платіні.
У засіданні, також, брали участь міський голова Львова А. Садовий,
віце-прем’єр-міністр – міністр з інфраструктури України Б. Колесніков,
президент федерації футболу України Г. Суркіс, директор турніру в Україні
М. Лубківський, операційний директор УЄФА М. Каллен та інші посадові
особи.
За словами М. Платіні, зустріч організаторів майбутнього турніру була
присвячена останнім штрихам його підготовки. «Цей візит дуже короткий.
До Євро-2012 залишилося кілька тижнів, і ми зібралися, щоб обговорити
деякі моменти, вдосконалити кілька деталей. Загалом процес підготовки йде
чудово», – підкреслив президент УЄФА.
Він також відзначив чудову роботу українських організаторів
чемпіонату: державних органів, місцевого організаційного комітету,
футбольної асоціації. «Україна вирушає у велику дорогу. В організації Євро2012 ми вимагаємо досконалості. Оцінюючи сьогоднішню ситуацію, можна
впевнено говорити про те, що якщо не все досконале, то близьке до цього. У
нас буде чудовий Євро-2012, і я бажаю, щоб добре зіграли гравці збірної
України. У будь-якому випадку, Україна отримала чудові стадіони», –
наголосив М. Платіні.
Проте, при цьому президент УЄФА заявив, що УЄФА занепокоєний
високим рівнем цін у готелях України напередодні Євро-2012. Він зауважив,
що виправити цю ситуацію – завдання всієї країни. «Ми дещо хвилюємося
щодо підвищення цін в українських готелях, але є влада, яка, я думаю, зможе
врегулювати це питання», – сказав М. Платіні.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання про те, чи не турбує його
завищення цін у 10–15 разів на проживання в українських готелях. «Думаю,
урядові установи тут для того, щоб підтримувати це в нормі. З багатьма
готелями ще буде підписано контракти», – сказав він.
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М. Платіні зазначив, що раніше уже було підписано ряд договорів з
готелями, але вони не виконуються. «Я не суддя, не поліцейський, я не можу
це зробити, але контрактів повинні дотримуватися», – сказав президент
УЄФА.
«Ми не можемо переходити межі від 50 до 150 євро. Інакше люди сюди
не приїдуть… Сьогодні дуже багато журналістів з-за кордону просять знайти
житло за помірною ціною. Вони говорять, що в Україні надто високі ціни в
готелях, які відлякують їх. Це прекрасні люди, які зможуть приїхати і
промувати Україну», – сказав М. Платіні.
Крім того, М. Платіні наголосив, що під час наради наглядової ради в
УЄФА обговорювалися ті деталі, які ще залишається доопрацювати в процесі
підготовки до Євро-2012.
У свою чергу, представники організацій уболівальників країн-учасниць
чемпіонату Європи з футболу 2012 р. відзначили гостинність українців, але
теж наголосили на завищенні цін в українських готелях.
Нагадаємо, що у березні на засіданні «Ради з питань туризму і курортів»
було уточнено алгоритм визначення кандидатів у чорний список Євро-2012,
порядок прийняття рішень про включення кандидатів в цей список і
публікації інформації.
«Досліджували ми на підставі моніторингу, це сайти, на яких можна
забронювати місця в готелях. Критерій – це перевищення базової ціни
більше, ніж в п’ять разів. Принаймні, по Львову найбільший результат зараз
в цьому плані показав «Герольд», який приблизно в сім з копійками разів
підняв ціни на період Євро-2012», – розповів голова організації Є. Самарцев.
У свою чергу, Президент України В. Янукович доручив віце-прем’єру,
міністру інфраструктури України Б. Колеснікову та міністру економічного
розвитку й торгівлі П. Порошенку вжити заходів для приведення цін на
готельні послуги до економічно обґрунтованого рівня. При цьому віцепрем’єр Б. Колесніков запевнив, що за 30 днів питання завищення цін на
готелі в Україні на час Євро-2012 має бути врегульоване.
Б. Колесніков сказав, що влада буде дуже вдячна українській пресі, якщо
остання з наполегливістю питатиме керівників готелів, чим вони керуються,
піднімаючи в 10 разів ціни.
«Ми можемо провести навіть конкурс на кращий репортаж. А якщо
говорити серйозно, це справді буде допомога. Якщо ви завищуєте ціну в 10
разів, то ви в 10 разів більше повинні заплатити податку на прибуток. Адже,
фактично, звільнення від податків ще не увійшло в силу, так як не всі готелі
отримали зірки. Тому держава, податкова і комісія по цінах мають впродовж
30 днів прийняти міри», – сказав віце-прем’єр.
Він додав, що готелі, які вже уклали договори з УЄФА, ціни на
проживання не підніматимуть.
У свою чергу міський голова Львова А. Садовий заявив, що сьогодні
наші готельєри зрозуміли, що ціни не можуть бути надзвичайно високими.
Додамо, що проблему завищених цін на розміщення в українських готелях на
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Євро-2012 нещодавно озвучував директор проекту «Консультування та
створення управлінських потужностей до Євро-2012» GIZ М. Брандт.
«Українські готелі, які виставили надвисокі ціни на номери в період
Євро-2012, залишаться порожніми, як це вже не раз відбувалось під час
міжнародних футбольних турнірів», – заявив він. Поряд з цим громадські
організації з Донецька, Харкова, Львова та Києва створили ініціативу
«Ласкаво просимо! Welcome to Ukraine».
Українці відреагували на критику УЄФА, іноземних ЗМІ та футбольних
фанатів щодо завищених цін на готельні номери – вони запрошують
вболівальників безкоштовно зупинятися в них на Євро-2012. «Про нашу
країну зараз розповідають в Європі багато негативу. Ми хочемо показати, що
не все так погано. Українці дуже гостинні», – повідомили організатори.
Ініціативу вже оформили в соціальній мережі «Facebook». До цієї групи в
мережі вже приєдналося дві сотні користувачів з України та європейських
країн.
За словами президента УЄФА, ще залишається декілька тижнів до
чемпіонату, впродовж яких він матиме ряд зустрічей щодо підготовки
України. «Сподіваюсь, що українці зможуть влаштувати гарну атмосферу для
вболівальників», – зазначив М. Платіні. На завершення президент УЄФА
сказав, що з часом українці оцінять проведення Євро-2012, оскільки всі
великі події завжди допомагають країнам господарям рухатись вперед.
Таким чином, можна зробити висновок, що Україна на сьогодні має всі
підстави вчасно подолати проблеми, які залишились на її шляху, стосовно
успішного проведення Євро-2012 (Матеріал підготовлено з використанням
інформації таких видань: Євро-2012 (http://2012ua.net); УРА-Информ
(http://ura-inform.com);
MIGnews
(www.mignews.com.ua);
Західна
інформаційна
корпорація
(http://www.zik.com.ua);
Минфин
(http://minfin.com.ua); Чемпіон (http://www.champion.com.ua).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Держава має виробити нові підходи до політики у сфері пам’яті. На
цьому наголошує Голова Верховної Ради України В. Литвин у статті
«Перемога 1945 р.: історична реальність і суспільна рефлексія», що
опублікована у газеті «Голос України» у вівторок, 8 травня.
«Історична (соціальна) пам’ять актуалізує події минулого не в їхній
послідовності (ті, що відбулися раніше, – поступово забуваються), а за
рейтингом, що визначає їхню роль в житті суспільства й держави», –
підкреслює В. Литвин.
Політика пам’яті у незалежній Україні, зазначає керівник парламенту,
орієнтована на «деромантизацію війни й переакцентування на жертви і
втрати, які вона спричинила».
В. Литвин зауважує на існуванні кількох форматів колективної та
індивідуальної історичної пам’яті про воєнні часи, які подекуди вступають у
15

суперечність. «Оскільки історична пам’ять є важливим чинником
суспільного життя, це покладає на сучасну державу важливу місію створення
умов, сприятливих для функціонування усіх рівнів та моделей пам’яті, –
наголошує він. – Будь-які спроби примусової уніфікації, нав’язування
громадянам якогось єдиного варіанту пам’яті, і це показав досвід,
сприймається як намагання втиснути її в прокрустове ложе певних
ідеологічних доктрин і супроводжується його відторгненням певною
частиною суспільства».
На переконання Голови Верховної Ради, сучасні глобалізаційні
тенденції, відкритий вихід в інформаційний простір, нові засоби комунікації
завдяки соціальним мережам ставлять державу перед необхідністю вироблення
нових підходів до політики у сфері пам’яті, «діалогу» з суспільством (Сайт
Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 8.05).
***
Перемога над фашизмом є спільним досягненням українського й
інших народів Радянського Союзу та світу, і її вдалося досягнути в рамках
певного консенсусу між державою та суспільством.
На цьому наголошує Голова Верховної Ради України В. Литвин у статті
«Перемога 1945 р.: історична реальність і суспільна рефлексія», що
опублікована у газеті «Голос України» 8 травня.
Аналізуючи події воєнних часів, В. Литвин звертає увагу на «збіг та
узгодження сутнісних інтересів керівництва країни та її громадян, хоча
мотиваційні фактори були різними».
При цьому він зазначає, що не йдеться про аргументи на користь
ідеологеми про «морально-політичну єдність радянського народу», оскільки
поза тим, що більшість населення України сприйняла війну як особисту
загрозу, існували значні групи людей, не лояльних до радянської влади,
значну частину яких складали прихильники ідеї суверенної Української
держави. «Однак, попри різницю політичних симпатій та орієнтацій,
об’єктивно в перемозі над нацизмом – фашизмом були зацікавлені всі
категорії населення, – підкреслює В. Литвин. – Тому навіть з точки зору
адептів української самостійницької ідеї поразка гітлерівської Німеччини, що
виявилася не просто ненадійним ситуативним союзником, а й принциповим
ворогом цієї ідеї, теж стала позитивним наслідком війни».
При цьому керівник парламенту зазначає, що перемога Радянського
Союзу над гітлерівською Німеччиною та її союзниками не означала
автоматичного зникнення гострих внутрішньополітичних проблем, зокрема,
протистояння радянського режиму і українського повстанського руху,
частина яких перейшла у латентну фазу. «Проблема лояльності населення
набула дещо інших форм, але залишалась актуальною для правлячої верхівки
не лише на західноукраїнських землях, а й в інших регіонах УРСР і всього
Союзу», – ідеться у статті (Сайт Верховної Ради України
(portal.rada.gov.ua). – 2012. – 8.05).
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***
День Перемоги має залишатися державним святом України. На цьому
наголошує Голова Верховної Ради України В. Литвин у статті «Перемога
1945 р.: історична реальність і суспільна рефлексія», що опублікована у газеті
«Голос України».
Спікер парламенту зауважує, що останнім часом «лунає чимало голосів з
пропозиціями відзначати замість Дня Перемоги дні скорботи, пам’яті, жертв
війни». За його словами, на користь такої позиції наводяться різні докази, з
яких найголовніші такі: «це, мовляв, свято вже неіснуючої держави, цілком
замішане на ідеології», «Україна була «колонією», не вважалася самостійним
суб’єктом війни, і тому святкувати перемогу «радянської імперії» не
повинна».
Говорячи про практику відзначення річниць перемоги над нацизмом і
фашизмом, керівник парламенту підкреслює, що у деяких країнах
«деромантизація й дегероїзація війни є результатом не лише
цілеспрямованих ідеологічних акцій, а й природного процесу осмислення
трагічних сторінок минулого і об’єктивного та поглибленого наукового
опрацювання воєнно-історичної проблематики». «Водночас у різних країнах,
що пережили Другу світову війну, значна частина громадян схильна до
героїзації історії власного народу і держави», – зауважує він.
«Одначе розбіжність в думках та переконаннях не повинна зачіпати
засадничі чинники існування українського суспільства як органічної частини
цивілізаційної спільноти. Подібно до всіх націй, ми маємо право пишатися
воєнними звитягами свого народу, його героями незалежно від того,
подобається це комусь чи ні. А одночасно пам’ятати понесені втрати,
оплакувати жертви і вшановувати їхню пам’ять», – заявляє В. Литвин.
Голова Верховної Ради нагадує, що у лавах Червоної армії боролися з
ворогом понад 6 млн наших співвітчизників. «Їхня перемога – це вінець,
вершинний вияв генетичної життєвої сили, що підтримує, незалежно від
політичних режимів чи ідеологічних побудов, творчий потенціал нації, її
оптимізм, зв’язок поколінь, духовну неперервність її родоводу», – говорить
він.
У якості опосередкованого підтвердження цього В. Литвин наводить
результати репрезентативного соціального моніторингу, який періодично
здійснюється різними інституціями. «Впродовж тривалого часу близько 70 %
громадян України (у різних регіонах цей відсоток коливається від 27 до 82 %)
вважають День Перемоги великим святом. Характерно, що таку точку зору
поділяє 61 % респондентів віком до 30 років – тобто тих, хто формувався як
особистість вже у пострадянський час», – зазначає він.
«Чи потрібні ще якісь аргументи на користь відзначення Дня Перемоги в
нашій країні як державного свята? Хіба що лише один: здається, усіх
опонентів поєднує одна спільна риса – прагнення відстоювати насамперед
власну позицію, певну ідеологічну платформу. Хочеться їм запропонувати:
давайте думати в цей день про тих, хто воював за свободу нашого народу, з
вдячністю згадати їх, живих і мертвих, уславлених і забутих, похованих з
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почестями і не похованих. Облишмо хоча б на певний час риторику,
заглибимося в себе, свою пам’ять і своє сумління. Можливо, саме тоді
відчуємо відгомін минувшини, переклик її поколінь з нині сущими, побачимо
те, що не розсварює і відчужує, а єднає і ріднить, не принижує, а підносить
нашу спільну гідність», – підкреслює керівник парламенту (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 8.05).
***
Голова Верховної Ради України В. Литвин направив телеграми співчуття
Голові Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації С. Наришкіну і
Голові Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентині
Матвієнко з приводу загибелі людей через терористичні акти у м. Махачкала.
В. Литвин зазначає, що українські парламентарії з відчуттям глибокого
болю дізналися про численні людські жертви у зв’язку з терористичними
актами у м. Махачкала.
В Україні, наголошує Голова Верховної Ради, «рішуче засуджують будьякі форми і прояви тероризму і підтримують зусилля і професійні дії,
спрямовані на боротьбу з цим злом».
«Від імені українських парламентаріїв прошу передати щирі слова
підтримки рідним і близьким постраждалих, а також побажання скорішого
одужання потерпілим», – ідеться у телеграмах (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 7.05).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
направити на доопрацювання проект закону про внесення змін до деяких
законів України щодо удосконалення заходів з протидії недобросовісній
конкуренції.
Законопроектом (реєстр. № 9553) пропонується визначити порядок
відбору Антимонопольним комітетом України у суб’єктів господарювання
сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів для проведення експертизи шляхом
внесення відповідних змін до ст. 7 Закону «Про Антимонопольний комітет
України» та доповнити Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції»
новою ст. 261.
Під час обговорення члени комітету висловили ряд зауважень до
проекту. Було акцентовано увагу й на висновку Головного науковоекспертного управління Верховної Ради.
Зокрема, зазначалося, що змінами до ч. 1 ст. 7 Закону «Про
Антимонопольний комітет України» пропонується віднести до загальної
компетенції АМК України право здійснювати відбір у суб’єктів
господарювання сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення
незалежної експертизи. Не заперечуючи проти цього, народні депутати
вважають за доцільне доповнити проект чітким визначенням конкретних
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органів АМК України, які матимуть таке право (Сайт Верховної Ради
України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 4.05).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді відхилити проект закону про
протидію екстремізму.
Законопроектом (реєстр. № 9156), поданим народним депутатом В.
Колесніченком, пропонується заборонити створення і діяльність об’єднань
громадян, що пропагують екстремізм, та функціонування релігійних
організацій, які сприяють проявам екстремізму. Проект визначає суб’єктів,
які здійснюють протидію екстремізму, підслідність справ, пов’язаних з
екстремістською діяльністю тощо.
Для досягнення вказаної мети законопроектом пропонується внести зміни
до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, Кодексу України
про адміністративні правопорушення, законів «Про об’єднання громадян» та
«Про свободу совісті та релігійні організації». Члени комітету, розглянувши
проект, погодилися із зауваженнями, висловленими фахівцями Головного
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради та інших установ,
зокрема Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Міністерства
внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Інституту законодавства Верховної
Ради, Національної академії прокуратури та Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
На думку народних депутатів, незрозумілими є норми законопроекту щодо
віднесення «екстремістської діяльності, що загрожує громадському порядку та
громадській безпеці» до злочинів проти основ національної безпеки України.
Члени комітету вважають «сумнівною необхідність прийняття спеціального
закону щодо протидії екстремізму, який не тільки не сприятиме досягненню
мети, а й може створити передумови для масових порушень прав і свобод
людини і громадянина» (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). –
2012. – 4.05).
***
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки рекомендує парламенту прийняти за основу
законопроект про внесення змін до Закону «Про електроенергетику»
щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної
енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру.
Проектом (реєстр. № 10337), зокрема, передбачено з метою
забезпечення
надійного
(безперебійного)
постачання
споживачам
електричної енергії запровадити стандарти операційної безпеки
функціонування об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС) та
показників якості послуг з електропостачання.
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Згідно
із
законопроектом,
стандарти
операційної
безпеки
функціонування об’єднаної енергетичної системи України мають містити
норми щодо:
– забезпечення надійності електричних мереж та зв’язків між
об’єднаною енергетичною системою України та енергетичними системами
інших країн;
– планування розвитку магістральних та міждержавних електричних
мереж;
– визначення технічних параметрів експлуатації обладнання
електричних мереж.
Відповідно до документа, планується також покласти на центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику в електроенергетичному комплексі, повноваження щодо
затвердження зазначених стандартів (за погодженням з національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики),
здійснення їх моніторингу, а також розроблення державної програми
перспективного розвитку ОЕС України.
Як зазначалося під час обговорення, документ розроблено з метою
виконання зобов’язань, передбачених Законом «Про ратифікацію Протоколу
про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства», зокрема, приведення законодавства України у відповідність
з вимогами Директиви 2005/89/ЄС про заходи щодо забезпечення безпеки
електропостачання та інфраструктурного інвестування (Сайт Верховної
Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. – 4.05).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді відхилити проект закону про
внесення змін до Закону «Про застосування амністії в Україні (щодо осіб,
до яких не допускається застосування амністії).
Проектом (реєстр. № 9669), поданим народним депутатом П. Симоненком,
пропонується звузити перелік осіб, до яких може бути застосована амністія,
виключивши з нього громадян, «на застосування амністії до яких не дали згоду
потерпілі за цією кримінальною справою». Відповідні зміни передбачається
внести до ст. 4 Закону «Про застосування амністії в Україні».
Голова комітету В. Швець під час обговорення нагадав, що Верховна
Рада ухвалила нову редакцію закону «Про застосування амністії в Україні»,
який набрав чинності з 1 січня 2012 р. Згідно зі ст. 4 закону, амністія не може
бути застосована до осіб, кримінальні справи щодо яких перебувають у
провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду, але не розглянуті
судом із постановленням обвинувального вироку.
На думку першого заступника голови комітету В. Стретовича, в разі
ухвалення законодавчої ініціативи в країні взагалі не буде кого амністувати
через те, що потерпілі на даватимуть на це згоди.
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Секретар комітету В. Лещенко звернув увагу на випадки амністування
«мажорів», які скоюють ДТП. Він наголосив, що це відбувається ще на стадії
досудового слідства.
Голова підкомітету В. Шемчук звернув увагу на те, що в проекті чітко не
визначено поняття «потерпілих від скоєного злочину». Члени комітету
більшістю голосів рекомендують Верховній Раді відхилити зазначений
законопроект (Сайт Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua). – 2012. –
7.05).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Влада докладатиме всіх зусиль для консолідації суспільства. Про це
Президент України В. Янукович сказав під час спілкування з ветеранами
Великої Вітчизняної війни – активістами ветеранських організацій Києва, яке
відбулося після запису привітання глави держави до 67-ї річниці Перемоги.
Президент висловив переконання, що громадяни України мають
консолідуватися навколо спільних цінностей – лише так ми досягнемо
успіхів у розбудові нашої держави.
Єдність країни та її громадян є надзвичайно важливими, наголосив він.
«В історії завжди є багато суперечностей. Але проходить час, росте нове
покоління, і треба думати, як жити далі… Треба думати про майбутнє», –
сказав глава держави.
В. Янукович запевнив ветеранів, що влада й надалі вирішуватиме
питання їх соціального захисту та забезпечення гідних умов життя. «Я
завжди з вами був, є і буду і зроблю все, щоб ви впевнено почувалися», –
сказав він.
Президент також вручив ветеранам пам’ятні подарунки. Ветерани зі
свого боку подякували главі держави за постійну увагу до покоління, яке
вибороло перемогу у Великій Вітчизняній війні.
Вітання глави держави з нагоди 67-ї річниці Перемоги
транслюватиметься в ефірі телеканалів 9 травня (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. –
8.05).
***
Напередодні святкування 67-ї річниці Перемоги Президент України
В. Янукович у Києві відвідав Меморіальний комплекс «Національний музей
історії Великої Вітчизняної війни».
Глава держави оглянув музейну експозицію та поспілкувався з
ветеранами
Великої
Вітчизняної
війни
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. –
4.05).
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***
Президент України В. Янукович наголошує на важливості
використання досвіду ветеранів Великої Вітчизняної війни у вихованні
молоді.
«Неоціненний досвід наших шановних ветеранів, їх незламний дух та
високі моральні цінності, загартовані в жорстких боях, повинні стати
надійним фундаментом для виховання підростаючого покоління», – сказав
глава держави під час спілкування з ветеранами в Національному музеї
історії Великої Вітчизняної війни.
На переконання Президента, саме нерозривний зв’язок поколінь є
запорукою повноцінного і стабільного розвитку Української держави та її
майбутнього.
Сьогодні, зазначив В. Янукович, світ переживає непрості часи: йдеться про
складну економічну ситуацію, загострення конкуренції за ресурси і сфери
впливу, поширення популізму та екстремізму в політиці. «Тому так важливо
сьогодні – у дні, коли ми відзначаємо чергову річницю Перемоги, – зробити
правильні висновки з уроків минулого», – підкреслив Президент.
У цьому контексті глава держави подякував усім дослідникам, які
протягом багатьох років збирають і вивчають документи та свідчення про
історію війни, повертають із небуття імена загиблих героїв, ведуть активну
просвітницьку роботу. «Сподіваюсь, що наша молодь продовжить традицію
шанобливого ставлення до історії свого народу», – сказав В. Янукович
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 4.05).
***
Президент України В. Янукович висловив співчуття у зв’язку з
численними людськими жертвами в результаті терористичного акту, що
стався 3 травня поблизу м. Махачкала.
«Прошу Вас, шановний Дмитре Анатолійовичу, від імені українського
народу і від мене особисто передати щирі слова співчуття рідним і близьким
загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім потерпілим», –
говориться в співчутті глави Української держави Президентові Російської
Федерації Д. Медведєву.
«Категорично засуджуючи будь-які прояви тероризму, готові надати
необхідну допомогу постраждалим внаслідок цієї трагедії», – наголосив
В. Янукович (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2012. – 4.05).
***
Президент України В. Янукович отримав вітання від Президента
Ірландії М. Хіггінса з нагоди 20-річчя встановлення дипломатичних
відносин між країнами.
«Проявлена народом України відвага у відновленні своєї незалежності в
1991 р. викликала широке захоплення в Ірландії. Першим видатним
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досягненням на шляху зміцнення наших двосторонніх відносин стало
встановлення наступного року дипломатичних відносин», – ідеться у вітанні.
Президент Ірландії відзначив плідну співпрацю наших країн, у тому
числі в рамках таких міжнародних організацій як ООН і ОБСЄ. Він також
підкреслив, що Ірландія залишається послідовним прибічником зближення
ЄС та України.
Президент Ірландії висловив сподівання, що відносини між нашими
країнами й надалі залишатимуться добрими (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. –
7.05).
***
Президент України В. Янукович привітав В. Путіна зі вступом на
посаду Президента Російської Федерації.
«Від імені народу України і від себе особисто вітаю Вас зі вступом на
посаду Президента Російської Федерації. Ваша багаторічна праця і зусилля,
спрямовані на подальший розвиток економічно сильної, прогресивної і
стабільної держави, вкотре здобули широку підтримку громадян Росії», –
ідеться у вітанні uлави держави.
В. Янукович висловив переконання, що діяльність В. Путіна на посту
Президента Російської Федерації сприятиме подальшому зміцненню
всебічного українсько-російського стратегічного партнерства в дусі дружби і
взаєморозуміння на благо наших народів. «Бажаю Вам, шановний
Володимире Володимировичу, міцного здоров’я та успіхів у покладеній на
Вас відповідальній державній місії, а народу Росії – миру і процвітання», –
наголосив у вітанні Президент України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. –
7.05).
***
Президент України В. Янукович доручив Прем’єр-міністру України,
Голові Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних,
Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій ужити в
установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасних розрахунків
державних професійно-технічних навчальних закладів за спожиті
комунальні послуги та енергоносії, щодо погашення відповідної
заборгованості. Глава держави вимагає недопущення в подальшому утворення
такої заборгованості та відключення через неї зазначених закладів від тепло-,
водо-, газо-, електропостачання (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. – 7.05).
***
Президент України В. Янукович привітав Ф. Олланда з обранням на
посаду Президента Французької Республіки.
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«Від імені народу України та від себе особисто щиро вітаю Вас із
обранням на посаду Президента Французької Республіки, що засвідчило
підтримку французьким народом курсу на оновлення та активну соціальну
політику», – ідеться у вітанні глави держави.
Президент висловив сподівання, що Франція й надалі залишатиметься
серед провідних європейських країн, які активно та послідовно підтримують
курс України на здійснення глибинних соціально-економічних та політичних
реформ, спрямованих на всебічне зближення з Європейським Союзом та
захист європейських цінностей.
В. Янукович побажав Франсуа Олланду успіхів у виконанні високої
державної місії, а дружньому французькому народові – миру і подальшого
процвітання.
Глава української держави також запросив новообраного Президента
Франції відвідати з візитом Україну (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2012. – 7.05).
***
Президент Украины В. Янукович поручил Кабинету Министров и
областным государственным администрациям обеспечить оздоровление
и отдых детей летом 2012 г. на должном уровне. Об этом на брифинге
сообщил уполномоченный Президента по правам ребенка Ю. Павленко.
«Основная задача, которая ставится Президентом, – сохранение и
восстановление здоровья детей, организация качественного, безопасного,
полноценного оздоровления и отдыха», – отметил Ю. Павленко, добавив, что
предполагается охват отдыхом и оздоровлением не менее 50 % общего
количества детей школьного возраста, 100 % детей льготных категорий,
среди которых дети-сироты, лишенные родительской опеки и пострадавшие
вследствие аварии на ЧАЭС, а также не менее 70 % детей из многодетных и
малообеспеченных семей.
Также, подчеркнул уполномоченный по правам ребенка, Президент
настаивает на завершении проверок всех детских учреждений, принимающих
детей летом. По его словам, предполагается, что в 2012 г. будет работать около
18 тыс. заведений оздоровления и отдыха, из которых более 700 стационарных,
около 75 санаторного типа, 5 детских центров, труда и отдыха около 30,
палаточных лагерей и поселков – более 500, лагерей с дневным пребыванием –
более 16 тыс. (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2012. – 7.05).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров відбув із дводенним офіційним
візитом до Держави Катар.
Програмою візиту передбачено, що глава українського уряду
ознайомиться з роботою компанії RasGas, зустрінеться з її керівництвом. Він
також перегляне презентацію компанії Shell та зробить запис у Книзі
почесних гостей.
24

М. Азаров зустрінеться з міністром закордонних справ Держави Катар
шейхом Хамадом бін Джасем Аль Тані. У їх присутності буде підписано
низку двосторонніх документів, зокрема – Меморандум про взаєморозуміння
у сфері енергетики між Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України та Міністерством енергетики та промисловості Катару; Меморандум
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави
Катар про співробітництво в галузі освіти і наукових досліджень;
Меморандум про взаєморозуміння між Торгово-промисловою палатою
України та Торгово-промисловою палатою Катару.
9 травня Прем’єр-міністр України зустрінеться з еміром Держави Катар
Хамадом бін Халіфа Аль Тані. М. Азаров також проведе зустріч із
керівниками провідних катарських компаній та дасть інтерв’ю
кореспондентам супутникового каналу «Аль Джазіра». 9 травня глава уряду
повернеться до Києва (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 7.05).
***
7 травня під головуванням Прем’єр-міністра М. Азарова відбулося
засідання української частини Ради з питань співробітництва між
Україною та Європейським Союзом.
Учасники засідання розглянули актуальні питання двостороннього
співробітництва, зокрема стан виконання Плану зовнішньополітичних заходів,
спрямованих на одержання підтримки інституцій ЄС та держав-членів ЄС щодо
підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Крім того, обговорено питання щодо виконання першого етапу
(законодавчого) Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України.
Наголошено, що серед основних питань, які необхідно вирішити для
завершення першого етапу Плану дій, залишається ухвалення законопроектів
про документи для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної
інформації, про боротьбу з дискримінацією та про захист персональних
даних.
У ході засідання також йшлося про залучення фінансових ресурсів з
боку ЄС, зокрема щодо поновлення реалізації програм секторальної
бюджетної підтримки та отримання макрофінансової допомоги ЄС.
До того ж обговорено питання щодо виконання зобов’язань України в
рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та стан
переговорного процесу щодо укладення Угоди між Україною та ЄС про
спільний авіаційний простір. М. Азаров підкреслив, що головне завдання
уряду в сфері євроінтеграції – ретельне виконання всіх погоджених з ЄС дій.
«Євроінтеграція України – шлях безальтернативний, і на ньому ми повинні
демонструвати енергійність і абсолютну добросовісність», – заявив глава
уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 7.05).
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***
Політична стабільність є запорукою сталого економічного розвитку
України. Про це заявив Прем’єр-міністр України М. Азаров під час зустрічі з
ветеранами Великої Вітчизняної війни у понеділок, 7 травня.
Він додав, що через часту зміну урядів у країні досі не вдалося
реалізувати глибинні соціально-економічні перетворення. Водночас глава
уряду відзначив, що Україна має можливості для збільшення власного
видобутку нафти і газу. «У нас є і газ, і нафта. Причому не за 10 тис. км від
Європи, а в центрі України. Нам потрібен час і гроші для того, аби освоїти ці
родовища, і ми матимемо 60 млрд куб. м газу власного видобутку, і не
будемо ні від кого залежати», – зазначив М. Азаров.
Він зауважив, що цьогоріч буде встановлено перші високотехнологічні
бурові платформи для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря.
За його словами, встановлення таких вишок дозволить Україні значно
збільшити видобуток вуглеводнів.
Глава уряду також висловив переконання, що через політичну
нестабільність страждає економіка держави. Зокрема, Україна лише в
поточному році подолає наслідки економічної кризи 2008–2009 рр. та вийде
на докризові показники розвитку (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2012. – 7.05).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров переконаний, що не можна
применшувати роль перемоги у Великій Вітчизняній війні. Про це він заявив
під час зустрічі з ветеранами ВВВ.
Він додав, що дехто намагається применшити значення перемоги у ВВВ.
За словами Прем’єра, уряд категорично не сприймає таку позицію. «Зараз є
багато спроб переглянути все, що відбувалося у ті роки, знайти якісь нові
оцінки тому, що відбувалося. Я особисто і члени нашого уряду такі підходи
не розділяємо. Для нас це найвеличніша перемога у світовій історії та
найзначніший вклад нашого народу в перемогу над фашизмом», – зазначив
глава уряду.
М. Азаров також поінформував, що зараз обговорюються проекти зі
створення у Парку слави Алеї героїв. «Зараз ми обговорюємо рішення про
створення у Парку слави Алеї героїв. Розпочинатиметься ця алея від
пам’ятника І. Кожедубу, і далі ми встановимо пам’ятники найвидатнішим
героям Великої вітчизняної війни», – зазначив Прем’єр.
Він підкреслив, що уряд проведе спеціальний конкурс проектів алеї. За
його словами, уряд передусім дослухатиметься до думки ветеранів щодо
осіб, яких треба увічнити на Алеї героїв (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 7.05).
***
Заклики окремих європейських політиків бойкотувати фінал
футбольного Євро-2012 принижують український народ. Про це заявив
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Прем’єр-міністр України М. Азаров під час зустрічі з ветеранами Великої
Вітчизняної війни 7 травня.
«Ми знайшли ресурси, збудували стадіони, побудували аеропорти,
мости, дороги, розв’язки, відремонтували лікарні, а нам зараз кажуть: бойкот
Євро. Хіба це нормально? Як до цього ставитись? Кого хочуть принизити?
Вони хочуть принизити весь наш народ, нашу країну», – сказав М. Азаров.
Він підкреслив, що попередня влада майже не вела роботи з підготовки
до Євро-2012. Тому за два роки довелось виконати надзвичайний обсяг робіт.
При тому в умовах подолання кризи, без жодної підтримки зі сторони.
Водночас Прем’єр-міністр зауважив, що фінал чемпіонату Європи з
футболу відбудеться в Україні на високому рівні. «Євро відбудеться. Це буде
свято для нашої країни, для наших людей. Нам би ще перемогти. Але це буде
складно», – відзначив глава уряду.
Крім того, Прем’єр-міністр зазначив, що ціни на готельні номери в
Україні будуть прийнятними – готелі вже почали їх знижувати. «Проведення
Євро – це свято для нас, це можливість показати нашу країну. Приїде велика
кількість гостей, побачать Україну і переконаються у тому, що сюди можна
приїздити», – сказав глава уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2012. – 7.05).
***
Прем’єр-міністр
України
М.
Азаров
вимагає
від
голів
облдержадміністрацій максимально зосередитися на забезпеченні
екологічного контролю в регіонах. При цьому глава уряду наголосив, що
діяльність керівників ОДА оцінюватиметься не лише за економічними
показниками, а й за станом екологічної ситуації в регіоні. Про це він заявив
під час селекторної наради в Мінекології, яка відбулася 5 травня.
Прем’єр-міністр підкреслив, що екологічний стан в регіоні є важливою
складовою оцінки якості життя, наряду з такими показниками як доступність
житла, повноцінне харчування, забезпеченість роботою тощо.
«Екологічна ситуація в Україні, прямо скажемо, залишається складною,
антропогенне і техногенне навантаження у декілька разів перевищують
показники у розвинених країнах», – сказав глава уряду.
Водночас Микола Азаров підкреслив, що в країні зростає кількість
несанкціонованих сміттєзвалищ. За словами Прем’єр-міністра, у минулому
році виявлено 30 тисяч несанкціонованих звалищ, що займають площу понад
тисячу гектарів. Для вирішення цих проблем уряд запровадить контроль як
на центральному рівні, так і на місцях. Крім того, М. Азаров пропонує
залучати громадські організації до контролю за екологічною ситуацією в
країні. «Проблем надзвичайно багато і по кожному напрямку необхідно
запровадити постійний контроль у режимі реального часу. Тим більше, що
сучасні
технології
дають
таку
можливість.
Такий
контроль
здійснюватиметься як на центральному, так і на місцевому рівні. Також
необхідно залучити до охорони навколишнього середовища громадські
організації – це наші активні помічники. Потрібно повернути екологічному
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руху престиж і силу, і оперативно реагувати на факти завдання шкоди
екології», – підсумував М. Азаров (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2012. – 5.05).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров прогнозує, що за три роки всі
вкладники колишнього «Ощадбанку» СРСР отримають компенсації. Про
це він заявив під час робочої поїздки на Дніпропетровщину.
«Ми видаватимемо людям картки, і протягом трьох років наші
громадяни зможуть отримати компенсації за свої знецінені вклади», –
зазначив М. Азаров.
При цьому він підкреслив, що нав’язувати отримання банківської картки
ніхто не буде, люди самі обиратимуть, у який спосіб їм отримати
компенсацію: готівкою чи з допомогою банківської картки.
Прем’єр-міністр додав, що банківською карткою громадяни зможуть
сплачувати за житлово-комунальні послуги та зі знижкою купувати ліки. «Я
уже дав доручення Міністерству фінансів та «Ощадбанку» провести
розрахунки, бо якщо ми обіцяємо – це буде виконано», – зазначив М. Азаров
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 4.05).
***
4–6 травня міністр культури України М. Кулиняк на чолі офіційної
делегації перебував в Ісламській республіці Іран.
Під час візиту М. Кулиняк провів офіційну зустріч з міністром культури
та ісламської орієнтації Ісламської Республіки Іран Сейєд-Мохаммадом
Хосейні. Під час зустрічі сторони обговорили пріоритетні напрямки та
перспективи двостороннього співробітництва в галузі культури між
Україною та Іраном, зокрема у сфері культурної спадщини.
Міністр Ісламської Республіки Іран Сейєд-Мохаммад Хосейні високо
оцінив розвиток культурно-мистецьких взаємин двох країн, відзначивши
низку мистецьких акцій, проведених в рамках презентації іранської культури
в Україні. Так, у 2010 р., в Києві з успіхом пройшов Тиждень іранської
культури. Було також висловлено побажання провести Тиждень української
культури в одному з міст Ірану.
Міністр культури України М. Кулиняк, який під час візиту відвідав
історичні міста Шіраз та Ісфаган, із задоволенням ознайомився з
культурними пам’ятками цих міст, відзначивши, що обидві країни володіють
визначними пам’ятками архітектури, з якими необхідно знайомити
український та іранський народи. Він також привітав ідею проведення Тижня
української культури в Ісламській Республіці Іран (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 7.05).
***
Кабінет Міністрів 7 травня 2012 р. схвалив законопроект, який
врегульовує питання отримання інформації: «Про внесення змін до
28

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про
доступ до публічної інформації».
Проект закону розроблено з метою приведення деяких законодавчих
актів України у відповідність із законами України «Про інформацію» та «Про
доступ до публічної інформації». Документом, зокрема, пропонується внести
зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, Кримінального
кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України та до 53 законів. Документ пройшов широке громадське
обговорення, зокрема під час засідання круглих столів, громадських
презентацій, на засіданні колегії та громадської ради Держтелерадіо.
Законопроект, окрім іншого, передбачає відповідальність за
неоприлюднення інформації, неправомірне обмеження доступу до неї,
незаконну відмову у прийнятті та розгляді звернення громадян.
Також документом унормовано питання оприлюднення та надання
інформації правоохоронними структурами, зокрема міліцією, прокуратурою,
державними органами приватизації тощо. Законопроектом розширено і
перелік випадків, коли журналісти не несуть відповідальності за
оприлюднені відомості, у тому числі якщо вони є дослівним відтворенням
публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень,
фізичних та юридичних осіб (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. –
7.05).
***
Лікарні швидкої медичної допомоги отримуватимуть кошти як на
ліки, так і на вироби медичного призначення. Відповідне рішення уряд
ухвалив 7 травня 2012 р., внісши своєю постановою зміни до порядку та умов
надання у 2012 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги.
Документ прийнято з метою забезпечення бригад швидкої медичної
допомоги виробами медичного призначення для надання належної та
своєчасної медичної допомоги населенню України (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2012. – 7.05).
***
В Україні буде проведено інвентаризацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, які були зареєстровані до 1 липня 2004 р. Відповідний наказ
Мін’юсту, яким затверджено положення про тимчасові міжвідомчі спеціальні
комісії з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, підписав міністр юстиції О. Лавринович.
Наказ видано на виконання закону «Про внесення змін до Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» (ухвалений 1 липня 2010 р.). Зокрема, «Прикінцевими та
перехідними положеннями» цього закону було визначено необхідність
створення тимчасових комісій та завершення процесу включення до Єдиного
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державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 р.
Згідно з наказом Мін’юсту, завданням тимчасових міжвідомчих
спеціальних комісій є проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 р.
Інформацію про невключених до Реєстру суб’єктів комісії
передаватимуть виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення,
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій
за місцезнаходженням юридичних осіб та за місцем проживання фізичних
осіб-підприємців для подальшого включення їх державними реєстраторами
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців. Інформація про невключених суб’єктів передаватиметься також
Державній реєстраційний службі України.
До складу тимчасових комісій входитимуть працівники реєстраційних
служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції в областях, а також
територіальних органів
Державної
податкової служби
України,
територіальних органів державної статистики, територіальних органів
Пенсійного фонду України (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. –
7.05).

ПОЛІТИКА
Празднование 67-го Дня победы в Украине пройдет очень скромно –
вновь не будет парада и выставки боевой техники, только оркестры,
песни военных лет, добрые слова и подарки ветеранам. «Минобороны не
планирует мероприятий, связанных с прохождением строем подразделений
или демонстрацией вооружения», – сообщили в пресс-службе Минобороны.
С 10.00 до 13.00 будет празднование на Крещатике и Майдане. Для 1400
ветеранов, делегированных райорганизациями, установят стулья, вручат
подарки (цветы, конфеты), полиэтиленовые плащи от дождя и белые зонты
для защиты от солнца. Будет концерт с танцами и песнями военных лет.
Затем до 17.00 торжества пройдут в музее ВОВ. Для перевозки ветеранов
организуют автобусы.
Каждый район также поздравит своих героев, которые не попали на
Майдан: празднование состоится в парках Победы, Партизанской Славы.
Солдатской каши не будет, но вечером прогремит традиционный салют
(ПроГород (http://progorod.info/node/59758). – 2012. – 7.05).
***
Государственный департамент США предупреждает граждан
США, которые желают посетить чемпионат Европы по футболу 2012
г., о плохой инфраструктуре и медицинском обслуживании в Украине. Об
этом говорится в ролике, размещенном на странице посольства США в
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Украине в социальной сети Facebook и маркированным логотипом Госдепа
США.
Согласно ролику, в Украине плохо соблюдаются правила дорожного
движения, некачественные дороги и небезопасно передвигаться пешком.
Ролик, также, призывает быть внимательным при передвижении украинским
транспортом.
Кроме того, ролик предупреждает болельщиков о плохом
медобслуживании. Согласно видео, в больницах и поликлиниках у пациентов
требуют наличные деньги, больным людям и лицам с ограниченными
возможностями рекомендуется воздержаться от поездок в Украину.
Кроме того, Госдеп предупреждает о том, что жилье в Украине дорогое
и места в отелях следует бронировать заблаговременно. США также
призывает своих граждан, желающих посетить Украину, не снимать
наличные деньги в банкоматах, которые находятся не в помещениях банков
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека В. Лутковская
намерена посетить Качановскую исправительную колонию, где
отбывает наказание экс-премьер Украины Ю. Тимошенко, а также
Киевский следственный изолятор, где находится экс-министр
внутренних дел Украины Ю. Луценко.
«Обязательно будут визиты в Качановскую колонию», – сказала
В. Лутковская на пресс-конференции в Киеве 7 мая, отвечая на вопрос о том,
планирует ли она посетить Качановскую колонию с тем, чтобы проверить
условия содержания Ю. Тимошенко в связи с неоднократными заявлениями
ее соратников о том, что экс-премьеру не предоставляется необходимое
лечение.
«В любом случае, это обязательно произойдет. Но пока что мне хотя бы
нужно войти в курс дела», – уточнила В. Лутковская, отвечая на вопрос,
когда может состояться ее визит в колонию. «Мне нужно ознакомиться с
первоисточниками. Я – юрист», – добавила она, отметив, что ей необходимо
будет изучить все материалы, касающиеся дела Ю. Тимошенко, в том числе и
информацию Министерства здравоохранения.
Говоря о деле Ю. Луценко, омбудсмен отметила, что занималась этим
делом только в той части, которая рассматривалась в Европейском суде,
когда представляла интересы государства в ЕСПЧ. «По состоянию на
сегодняшний день, мне точно так же нужно выяснить все обстоятельства
дела», – подчеркнула В. Лутковская. «Я планирую точно так же (посетить
Ю. Луценко). Это не исключено, но, по крайней мере, мне нужно
ознакомиться с этими вопросами», – сказала она (МинПром – информация
бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
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***
В субботу, 12 мая на Михайловской площади в Киеве состоится
форум Объединенной оппозиции. Об этом сообщает пресс-службы
«Батьківщини».
Организаторы
форума
уведомили
Киевскую
городскую
государственную администрацию о проведении мероприятия, тем самым
выполнив все требования действующего законодательства, говорится в
заявлении. «Власть не имеет никакого юридического основания запрещать
проведение форума или срывать его подготовку», – отметили в оппозиции.
Ожидается, что на форуме будет представлена совместная программа
действий объединенной оппозиции (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
Объединение «Батьківщини» с «Фронтом змін» после выборов
продемонстрирует признаки противоречий. Об этом заявил народный
депутат от Партии регионов В. Олейник в эфире 5-го канала.
«Ибо в самом обращении лидеров (опозиции – Ред.) был призыв не
критиковать друг друга. То есть было внесено предложение, стиснув зубы,
пока «любить» друг друга. А когда завершатся выборы – появятся
противоречия. Потому, по тайному протоколу, уже говорят о том, кому
президентская должность, кому премьерская», – убежден политик.
«Год назад Ю. Тимошенко четко заявила, что А. Яценюк – это проект
Банковой, и назвала олигархов, которые финансируют этот проект. Дальше
не объясняя, не извиняясь, объединяется с проектом Банковой, –
акцентировал внимание депутат. – Поэтому если это не проект Банковой –
надо объяснить избирателям, что вы были неправы, вы говорили заранее
неправду» (МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). –
2012. – 8.05).
***
В Европейском парламенте с участием заместителя Генерального
прокурора Украины Р. Кузьмина состоится обсуждение темы экспремьера Украины Ю. Тимошенко.
В частности, в среду, 9 мая, пройдет конференция под названием «Суд
против Юлии Тимошенко – уважая украинский закон или нарушая права
человека».
Участниками этого мероприятия заявлены замгенпрокурора Украины
Р.Кузьмин и представитель Хельсинкского комитета по правам человека
(Дания) М. Лингбо. Конференция организована вице-президентом группы
Прогрессивных социалистов и демократов ЕП Л. Ручеком (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
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***
Министр экономического сотрудничества и развития Германии
Д. Нибель первым из членов немецкого правительства объявил об отказе
от запланированного посещения Украины на Евро-2012, передает
Deutsche Welle.
«Я считаю важным подать политический сигнал, что своими действиями
власти Украины не становятся ближе к Евросоюзу», – заявил Д. Нибель в
интервью газете Die Welt.
По словам немецкого политика, сажать в тюрьму людей из-за их
политических убеждений является беззаконием. Кроме того, заключенные
требуют гуманного обращения. В нынешний момент Украина имеет
возможность доказать, насколько серьезно она относится к взятой на себя
ответственности приблизиться к европейским ценностям и стандартам,
отметил член Свободной демократической партии Германии.
Как сообщалось, 7 мая дочь Ю. Тимошенко встретилась с министром
юстиции Германии С. Лойтгойсер-Шнарренбергер. Темой встречи было
состояние здоровья экс-премьера.
Напомним, правительство А. Меркель ранее вело переговоры с
украинскими властями о предоставлении экс-премьеру Украины
возможности выехать в Германию на лечение в берлинскую клинику
«Шарите». Сегодня Ю. Тимошенко должна быть госпитализирована в
харьковскую больницу «Укрзалізниці» при условии прибытия врача из
немецкой клиники «Шарите» (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 8.05).
***
Президент Литви Д. Ґрібаускайте відвідає ялтинський Саміт
президентів Центральної Європи. Таке рішення литовська очільниця
прийняла після того, як Президент В. Янукович пообіцяв їй організувати
зустріч з ув’язненим екс-прем’єрком Ю. Тимошенко, повідомляє «Польське
радіо».
«Я говорила з Президентом України про стан здоров’я Ю. Тимошенко.
Ми домовилися з В. Януковичем, що в мене буде можливість зустрітися з
Ю. Тимошенко в Харкові. Це кардинально змінює ситуацію», – сказала
Д. Ґрібаускайте.
Д. Ґрібаускайте додала, що як і раніше буде наголошувати: процес
євроінтеграції України важливий як для самого Києва, так і для ЄС. Як
відомо, керівники інших балтійських держав – Латвії та Естонії – вирішили
не їхати на зустріч у Ялту.
Запрошення на Саміт голів держав Центральної Європи не прийняли
одинадцять президентів країн регіону. Крім литовського лідера, участь у
ялтинському саміті підтвердили президенти Польщі, Словаччини та Молдови
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2012. – 7.05).
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***
Заклики окремих політиків до бойкоту Євро-2012 в Україні свідчать
про подвійні стандарти і є легковажними. На цьому наголосив в ефірі
програми «Республіка з Анною Безулик» на «5 каналі» народний депутат,
член парламентської фракції Партії регіонів В. Олійник.
«Захід (Євро-2012. – Ред.) відбудеться. Давайте почекаємо проведення
Євро і підведемо підсумки», – наголосив народний депутат.
«Є гарячкуваті голови, які сповідують подвійні стандарти у цьому
питанні. В той же час я вважаю, що треба притримуватися тих стандартів, які
вже є в Європі і вироблені в світі – спорт повинен бути відділений від
політики. Спорт зближує, об’єднує», – також зауважив парламентарій. «Не
завжди політика ставить цю мету», – додав він.
«І тому, я думаю, окремі політики, які легковажно зробили такі заяви,
передумають і приїдуть на Євро-2012», – резюмував В. Олійник
(Официальный сайт Партии регионов (www.partyofregions.org.ua). – 2012.
– 7.05).
***
Попытки украинских политиков на законодательном уровне
героизировать бывших пособников нацизма вызовут в Европе
справедливую озабоченность. Об этом, комментируя обещание
представителей оппозиции признать деятельность представителей УПА
борьбой за независимость Украины в случае победы на выборах, заявил
народный депутат Украины, заместитель председателя парламентской
фракции Партии регионов В. Колесниченко.
«25 февраля 2010 г. Европарламент уже высказался по данному вопросу,
выразив сожаление в связи с героизацией лидеров и участников ОУН-УПА,
которые сотрудничали с нацистским режимом во время Великой Отечественной
войны. Поэтому любые попытки украинских политиков на законодательном
уровне героизировать бывших пособников нацизма вызовут в Европе
справедливую озабоченность», – отметил политик.
Путь, который предлагает оппозиция, по мнению В. Колесниченко,
противоречит евроинтеграционным устремлениям Украины (Официальный
сайт Партии регионов (www.partyofregions.org.ua). – 2012. – 7.05).

ЕКОНОМІКА
Станом на 4 травня Пенсійний фонд України вже профінансував
виплату пенсій та грошової допомоги в сумі 2 751,4 млн грн, що
становить 14 % місячної потреби на пенсійне забезпечення у травні.
Зокрема, виплату пенсій, що здійснюється через поштові відділення,
профінансовано у сумі 1 546,9 млн грн, через установи банків – у сумі
1 204,5 млн грн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 4.05).
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***
Попри складні погодні умови під час посівної під урожай 2012 р.
продовольчу стабільність буде забезпечено та зобов’язання щодо
експорту зерна виконано. Про це 7 травня у рамках розширеної наради з
активом агропромислового комплексу АР Крим повідомив міністр аграрної
політики та продовольства України М. Присяжнюк.
«Сьогодні ми практично 6,8 млн га засіяли з 8,5 млн га, тобто посівна
йде в рамках прогнозів. У цілому ми не бачимо загрози продовольчій безпеці
країни, так само, як і не бачимо загрози у вигляді зменшення обсягів
експорту або невиконання експортних зобов’язань, оскільки у нас є
достатньо великі перехідні запаси», – повідомив міністр.
Щодо успішного проведення посівної кампанії в АР Крим та подолання
несприятливих кліматичних умов у вигляді посушливої весни, міністр
висловив готовність винести на розгляд уряду питання щодо водопостачання
та зрошення сільгоспугідь. «Сьогодні ми обговорили питання
водопостачання та зрошення, оскільки це викликає занепокоєння
Міністерства. Тому на засіданні уряду ми піднімемо питання
водопостачання, його умов та стану, стосовно не лише угідь АР Крим, а й
усіх областей, які займаються зрошенням сільськогосподарських земель, аби
весняно-польові роботи були однаково успішно проведені в усіх регіонах
нашої держави», – зазначив міністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2012. – 7.05).
***
До державного і місцевих бюджетів з початку цього року від
продажу наділів надійшло 223 млн грн, у тому числі до держбюджету –
23 млн грн.
Загалом за І квартал 2012 р. в Україні продано 726 земельних наділів,
загальною площею майже 497 га, вартістю 261,1 млн грн та прав оренди на
147 земельних ділянок, загальною площею 2,5 тис. га і вартістю 5,6 млн грн.
З них на земельних торгах продано 61 земельну ділянку, площею 27,68 га,
вартістю 14,1 млн грн та прав оренди на 83 земельні наділи, загальною
площею 2,4 тис. га і вартістю 3 млн грн.
За відповідний період минулого року продано 717 земельних ділянок,
загальною площею 330,70 га, вартістю 173,7 млн грн. З них на земельних
торгах продано 8 земельних наділів, площею 4,91 га та вартістю 3,7 млн грн
та прав оренди на 90 земельних ділянок, загальною площею 1,4 тис. га,
вартістю 3 млн грн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2012. – 7.05).
***
В апреле потребительские цены не изменились, по сравнению с
предыдущим месяцем. Об этом сообщает Государственная служба
статистики.
На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и
безалкогольные напитки снизились на 0,2 %. Больше всего (на 5,2 %)
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подешевели яйца. На 3,1–1,3 % снизились цены на овощи, молоко, сахар, рис,
сыры, масло. Кроме того, на 1,0–0,2 % стали дешевле подсолнечное масло,
продукты переработки зерновых, сало, кисломолочная продукция.
Одновременно на 2,1–0,6 % подорожали фрукты, мясо и мясопродукты,
безалкогольные напитки.
Рост цен на алкогольные напитки, табачные изделия на 1,0 % обусловлен
прежде всего повышением цен на табачные изделия на 1,4 %. Цены (тарифы) на
жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 0,5 %, что
в основном обусловлено сезонным снижением платы за горячую воду,
отопление на 1,5 %. Вместе с этим услуги водоснабжения и водоотведения
подорожали на 0,7 % и 0,2 % соответственно.
Повышение цен в сфере здравоохранения на 0,6 % главным образом
произошло за счет подорожания фармацевтической продукции на 0,8 %.
Цены на транспорт в целом повысились на 2,2 %, что в первую очередь
вызвано подорожанием топлива и масел на 5,1 % и ростом стоимости
перевозок пассажирским железнодорожным транспортом на 3,5 %. Вместе с
этим на 0,7–0,2 % снизились цены на аудиотехнику, фотоаппаратуру и
оборудование для обработки информации, бытовую технику.
Как сообщалось, в марте потребительские цены выросли на 0,3 %. В
целом в І квартале инфляция составила 0,7 %.
У проекта государственного бюджета на 2012 г. показатель инфляции
заложен на уровне 7,9 %. По итогам 2011 г. инфляция в Украине замедлилась
до 4,6 % против 9,1 % годом ранее (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
В марте экспорт кокса из Украины увеличился в 2,3 раза, или на
176,37 тыс. т по сравнению с февралем до 312,2 тыс. т на 80,01 млн долл.
Об этом заявил источник в Кабинете Министров.
По сравнению с мартом 2011 г. экспорт кокса в марте 2012 г. увеличился
на 37 %, или на 84,3 тыс. т.
В январе – марте 2012 г. по сравнению с январем – мартом 2011 г.
экспорт кокса увеличился на 35 %, или на 152,25 тыс. т до 587,06 тыс. т на
161,17 млн долл.
Как сообщалось, в феврале экспорт кокса из Украины уменьшился на
2,3 %, или на 3,21 тыс. т по сравнению с январем до 135,83 тыс. т на
36,86 млн долл. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. экспорт кокса увеличился на
35,5 %, или на 521 тыс. т и составил 1986,9 тыс. т на 750,3 млн долл.
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
В марте экспорт черного металлолома из Украины увеличился на
25,5 %, или на 6,97 тыс. т по сравнению с февралем до 34,32 тыс. т. Об
этом заявил источник в Кабинете Министров.
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В марте выручка от экспорта черного металлолома выросла на 29,3 %,
или на 3,27 млн долл., до 14,43 млн долл. По сравнению с мартом 2011 г.
экспорт черного металлолома в марте 2012 г. увеличился на 70,8 %, или на
14,23 тыс. т.
В январе – марте 2012 г. по сравнению с январем – мартом 2011 г.
экспорт черного металлолома увеличился на 82 %, или на 55,83 тыс. т до
123,92 тыс. т на 51,83 млн долл.
Как сообщалось, в феврале экспорт черного металлолома уменьшился на
56,1 %, или на 34,9 тыс. т по сравнению с январем до 27,35 тыс. т. В 2011 г.
по сравнению с 2010 г. экспорт черного металлолома увеличился на 20,7 %,
или на 137,25 тыс. т и составил 801,7 тыс. т на 320,23 млн долл. (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
НАК «Нефтегаз Украины» перечислила российскому ОАО «Газпром»
628 млн долл. за поставленный в апреле газ. Об этом сообщила прессслужба «Нефтегаза».
Как известно, цена газа для Украины во II квартале повысилась до
425 долл./тыс. куб. м. против 416 долл./тыс. куб. м в I квартале – с учетом
харьковской скидки в размере 100 долл./тыс. куб. м.
Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности
Украины Ю. Бойко заявил, что «Нефтогаз» в 2012 г. намерен сократить
импорт российского газа до 27 млрд куб. м против 40 млрд в 2011 г. По его
словам, это связано со слишком высокой стоимостью российского газа для
Украины.
Как сообщалось, в начале апреля «Нефтегаз» перечислил ОАО
«Газпром» 865 млн долл. за импортированный в марте природный газ.
Отметим, что для расчетов с российским монополистом «Нефтегаз» в конце
апреля продал облигации внутреннего госзайма, внесенные правительством в
его уставной фонд, на 9,82 млрд грн. Покупателями выступили «Дельтабанк», «Проминвестбанк» и государственный «Укрэксимбанк» (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
В марте экспорт чугуна из Украины уменьшился на 17,9 %, или на
18,87 тыс. т по сравнению с февралем до 86,73 тыс. т. Об этом заявил
источник в Кабинете Министров.
В марте выручка от экспорта чугуна уменьшилась на 17,5 %, или на
7,41 млн долл., до 34,89 млн долл.
Основным покупателем украинского чугуна в марте стала Турция, доля
которой в общем объеме экспорта чугуна из Украины составила
63,66 тыс. тонн, или 73,4 %.
По сравнению с мартом 2011 г. экспорт чугуна в марте 2012 г. сократился
на 45,4 %, или на 72,21 тыс. т. В январе – марте 2012 г. по сравнению с январем
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– мартом 2011 г. экспорт чугуна увеличился на 4,4 %, или на 14,72 тыс. т до
352,11 тыс. т на 142,85 млн долл.
Как сообщалось, в феврале экспорт чугуна из Украины уменьшился на
33,9 %, или на 54,17 тыс. т по сравнению с январем до 105,6 тыс. т. В 2011 г.
по сравнению с 2010 г. экспорт чугуна увеличился на 19,8 %, или на
292,96 тыс. т и составил 1 773,37 тыс. т на 811,78 млн долл. (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
В апреле производство готового проката в Украине увеличилось на
2,5 %, или на 62 тыс. т по сравнению с мартом до 2505 тыс. т. Об этом
заявил источник в Кабинете Министров. В апреле комбинат ArcelorMittal
Кривой Рог (Днепропетровская обл.) увеличил производство на 8,5 % до
447 тыс. т.
В январе – апреле 2012 г. производство готового проката в Украине
уменьшилось по сравнению с январем – апрелем 2011 г. на 10 %, или на
1063 тыс. т до 9537 тыс. т (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
По состоянию на 30 апреля 2012 г. золотовалютные резервы
Национального банка Украины составили 31,66 млрд долл. Об этом говорится в
сообщении НБУ.
Таким образом, за прошедший месяц золотовалютные резервы НБУ
возросли на 1,7 %, или на 532,34 млн долл.
В
частности,
резервы
в
иностранной
валюте
составили
29,935 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные
права заимствования – 96,44 млн долл., а золото – 1,628 млрд долл.
Как сообщалось, в марте золотовалютные резервы Национального банка
Украины увеличились на 0,3 %, до 31,127 млрд долл. (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
В апреле производство валового кокса (6 % влажности) в Украине
увеличилось на 0,6 %, или на 10 тыс. тонн до 1629 тыс. тонн по
сравнению с мартом. Об этом заявил источник в Кабинете Министров.
Алчевский коксохимический завод (Луганская обл.) в апреле уменьшил
производство валового кокса на 0,3 %, или на 1 тыс. т до 298 тыс. т.
Горно-металлургический
комбинат
ArcelorMittal
Кривой
Рог
(Днепропетровская обл.) уменьшил производство валового кокса на 1,8 %,
или на 4 тыс. т до 216 тыс. т.
В январе – апреле 2012 г. по сравнению с январем – апрелем 2011 г.
производство валового кокса уменьшилось на 0,6 %, или на 36 тыс. тонн до
6328 тыс. т.
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Как сообщалось, в марте производство валового кокса (6 % влажности) в
Украине увеличилось на 10,7 %, или на 156 тыс. т до 1619 тыс. т по
сравнению с февралем. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. производство
валового кокса увеличилось на 6,3 %, или на 1133 тыс. т до 19 142 тыс. т
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
***
В Фонд государственного имущества Украины в полном объеме
поступили средства от продажи 45 % ПАО «Крымэнерго». Об этом
говорится в сообщении ФГИУ.
«Таким образом, после оплаты акций ПАО «Крымэнерго» объем средств,
который приватизация принесла государству, составил уже более 5 млрд грн. А
именно 5,05 млрд грн. Это больше половины средств от приватизации,
запланированных на год. Годовой план составляет 10 млрд грн», – напомнили в
ФГИУ.
Как сообщалось, 4 мая компания DTEK Holdings Ltd победила в
конкурсе по продаже 45 % акций ПАО «Крымэнерго». Сумма продажи
пакета акций в результате конкурса составила 256,1 млн грн, что на
10,1 млн грн больше его первоначальной стоимости (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2012. – 7.05).
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