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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Реформування судової системи - серед пріоритетів влади
19 грудня Президент України В. Янукович взяв участь у церемонії
складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду професійного
судді.
У своєму виступі під час заходу Президент наголосив, що реформування
судової системи залишається серед пріоритетів влади у процесі модернізації
країни. В. Янукович відзначив вагомі кроки, вже реалізовані українською
владою для розбудови системи правосуддя та підвищення гарантій
незалежності суддів. Найважливішими з них він назвав запровадження
прозорої та об’єктивної процедури добору суддів та якісно нової моделі
кримінального судочинства, вдосконалення порядку здійснення судочинства,
зміну повноважень прокуратури, реформування адвокатури.
Глава держави наголосив, що успіх реформ залежить не лише від
прийняття законодавчих змін, а й від їх неухильного застосування на
практиці.
«На вас як суддів покладене відповідальне завдання – наповнювати
положення закону реальним змістом, захищати з його допомогою права і
свободи громадян. Пам’ятайте, що справедливість та законність судового
рішення є основними критеріями, за якими формується ставлення до судової
влади та держави загалом», – сказав В. Янукович.
Довіра до суду, авторитет судової системи в питаннях чесності та
непідкупності займають першочергове місце в сучасному українському
суспільстві, переконаний Президент.
Він підкреслив, що забезпечення доступності правосуддя, скорочення
фактичних строків розгляду справ, формування єдиної та однозначної
судової практики є важливими напрямами судової реформи. «Докладіть всіх
зусиль, щоб покращити роботу суду та перетворити його на ефективний
інститут захисту прав та свобод», – сказав Президент.
Глава держави додав: незважаючи на продовження економічної кризи та
обмеженість бюджетних ресурсів, влада продовжить наполегливо працювати
для посилення соціального захисту суддів та забезпечення належних умов їх
праці.
Вітаючи новопризначених суддів, глава держави наголосив: від їхньої
професійності та принциповості у відстоюванні законності, прав і свобод
громадян значною мірою залежить успішність реалізації курсу реформ, які
зараз втілює влада.
«Пам’ятайте, ви – майбутнє української судової влади, надія наших
громадян на справедливе та неупереджене правосуддя», – сказав В.
Янукович, звертаючись до присутніх.
Глава держави побажав суддям, щоб справедливість, честь і мудрість
були основним мірилом їхніх рішень. «Вірю, що суддівська посада для вас –
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це не просто чергова сходинка у кар’єрі, а дійсно життєве покликання,
справа, якій ви готові віддати всі свої знання та сили», – сказав В. Янукович
(Офіційний сайт Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2012.
– 19.12).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
С. Горовая, соб. корр. «СІАЗ»

Отмена американской визы Р. Кузьмина:
мотив политический?..
Первый заместитель генерального прокурора Р. Кузьмин заявил, что
власти США планировали его арест и аннулировали его американскую визу.
Об этом, как сообщают СМИ, идет речь в его письме на имя президента
США Б. Обамы с просьбой содействовать проведению на территории
Соединенных Штатов следственных действий в рамках расследования дела
об убийстве народного депутата Е. Щербаня в 1996 г. Данное письмо было
опубликовано 10 декабря на сайте Генеральной прокуратуры (ГПУ) за
подписью первого заместителя генпрокурора Р. Кузьмина.
Как информируют СМИ, Р. Кузьмин обвинил Госдепартамент США в
искажении картины происходящего в Украине. По его словам, Госдеп в
принятии решений относительно Украины руководствуется советами
лоббистов, "в частности бывшего сенатора Джима Слеттери, который
использует личные взаимоотношения с главой Госдепа Хиллари Клинтон". Р.
Кузьмин также заявил, что посол США в Украине Дж. Теффт заблокировал
его, Р. Кузьмина, поездку в США. "Я предложил властям США организовать
мое выступление перед конгрессменами и представителями американских
СМИ с докладом по делу об убийстве Евгения Щербаня. Ответа я не
получил, но 19 октября господин Теффт сообщил мне об аннулировании
моей пятилетней визы в США", - говорится в письме.
В свою очередь, посол США в Украине Дж. Теффт заверил, что
первого заместителя генпрокурора Р. Кузьмина никто не собирался
арестовывать, хотя его виза действительно отменена.
Дипломат сообщил, что больше никому из украинских
высокопоставленных лиц виза не отменена и не существует списков
нежелательных лиц среди представителей украинской исполнительной
власти. "Если у господина Кузьмина будет желание, он может обратиться за
процедурой получения новой американской визы", - уточнил посол.
Между тем, СМИ обращают внимание на то, что некоторая
информация свидетельствует: у американских властей был мотив отозвать
визу Р. Кузьмина, и причиной этого стала не ситуация во взаимоотношениях
Киева и Вашингтона, а конкретные действия представителя ГПУ на
территории Штатов. Речь идет о поездке Р. Кузьмина в США летом этого
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года. Она не была скоординирована с Департаментом юстиции США, и,
согласно двустороннему договору о взаимной правовой помощи,
представитель ГПУ не имел права проводить следственные действия. Однако
в Вашингтоне уверены, что он нарушил или по меньшей мере пытался
нарушить данное правило.
Власти США получили информацию, что, вопреки задекларированной
частной цели визита, Р. Кузьмин направился в Калифорнию для допроса П.
Кириченко - бывшего партнера экс-премьера П. Лазаренко и одного из
ключевых свидетелей по делу об убийстве народного депутата Е. Щербаня.
"В международных отношениях между правоохранительными органами есть
четкое понимание, что прокуроры и следователи не пытаются проводить
официальные следственные действия без координации с властями той
страны, которую посещают", - прокомментировал сложившуюся ситуацию
высокопоставленный западный дипломат.
В письме президенту США Б. Обаме, размещенном на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Украины, Р. Кузьмин заявил, что его
собирались арестовать в США, однако от ареста его спас экс-майор Н.
Мельниченко,
который
рассказал
о
"подготовке
провокации".
"Департаментом юстиции США по инициативе некоторых американских и
украинских политиков разработан тщательный план по противодействию и
уничтожению дела об убийстве Евгения Щербаня. Одной из задач этого
плана является препятствование Генеральной прокуратуре Украины в
выдвижении обвинения Юлии Тимошенко и Павлу Лазаренко в рамках этого
дела", - пишет он.
По словам Р. Кузьмина, об этом плане следователям Генпрокуратуры
сообщил экс-майор Н. Мельниченко. "Николай Мельниченко заранее
предупредил меня о готовящейся провокации, что помогло мне избежать
незаконного ареста в США", - резюмировал Р. Кузьмин.
По его словам, во время допроса в Украине Н. Мельниченко назвал
имена и фамилии всех граждан Украины и США, причастных к этому плану.
Замглавы Генеральной прокуратуры Украины утверждает, что это
были нанятые мужем Ю. Тимошенко лоббисты, которые должны были
создать ее положительный имидж в США. "Инициаторы плана предполагали
спровоцировать мой арест на территории США по специально
сфабрикованным обвинениям. Мельниченко должен был стать участником
этой международной провокации", - заверил чиновник.
Прокурор убежден, что целью ареста была дискредитация его лично в
глазах американских властей и подтверждение незаконности действий на
территории США.
Один из источников СМИ также заверил, что в схеме подготовки
возможного ареста принимал участие и экс-сенатор Дж. Слеттери. "Есть
уверенность в том, что он лоббировал санкцию на арест в связи с
нарушением визовых правил, и потому к Слеттери у Рената Кузьмина особое
отношение", - заявил источнк.
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СМИ отмечают, что компания Wiley Rein LLP, представителем которой
является Дж. Слеттери, зарегистрирована в США как официальный лоббист
А. Тимошенко. За 10 месяцев 2012 г. Wiley Rein задекларировала получение
$250 тыс. от господина А. Тимошенко, указав в качестве предмета лоббизма
"разнообразное производство и дистрибуцию".
Представители американской власти категорически опровергают тезис
о подготовке ареста представителя ГПУ. "Данная информация ложная. У
США не было и нет планов ареста господина Кузьмина", - заявили в
посольстве США в Украине.
"Мельниченко не заслуживает доверия. У него нет информаторов в
правительстве США", - добавил американский чиновник, пожелавший
остаться неназванным.
СМИ, около месяца расследовавшие информацию о возможности
ареста Р. Кузьмина, обратились к Дж. Слеттери с просьбой изложить свою
версию событий. Он сперва вышел на связь и изъявил готовность общаться
со СМИ, однако, получив список вопросов, прекратил контакты с
журналистами.
Н. Мельниченко подтвердил, что располагает информацией о роли Дж.
Слеттери, но отказался раскрывать детали. "Это очень сложная и
чувствительная история", - пояснил он.
Несмотря на кардинальное расхождение позиций Киева и Вашингтона,
Р. Кузьмин надеется на эффективность своего обращения к президенту США.
"Я надеюсь, что, прочитав мое письмо, Барак Обама вникнет в указанные
проблемы. Считаю недопустимым, когда американские чиновники вводят
своего президента в заблуждение, подбирая и подавая ему тенденциозную
информацию, - заявил Р. Кузьмин. - Я думаю, это письмо может стать
началом и поводом к тому, чтобы вернуться к пересмотру позиций в
отношениях двух стран".
Отреагировали на новость и в украинской оппозиции. Защитник Ю.
Тимошенко, народный депутат С. Власенко заявил, что считает лишение Р.
Кузьмина визы первым в череде аналогичных решений в отношении
представителей украинской власти. "Это первый практический шаг по
ограничению перемещения людей, которые не понимают роли и места
прокуратуры в нормальном государстве", - считает С. Власенко.
В обнародованном заявлении А. Тимошенко, мужа экс-премьера Ю.
Тимошенко, также говорится: "Я надеюсь, что аннулирование визы Кузьмина
станет первым шагом к полномасштабным действиям стран Запада по
санкциям в отношении лиц, совершавших в Украине политический террор и
репрессии". Он называет в числе "лиц" Президента В. Януковича,
генпрокурора В. Пшонку и первого вице-премьера В. Хорошковского.
Народный депутат от «Батькивщины», экс-вице-премьер-министр по
вопросам евроинтеграции Г. Немыря заявил, что ситуация с аннулированием
визы США первому замгенпрокурора Р. Кузьмину является сигналом для
Президента В. Януковича. «Это является закономерным последствием
ответственности, которую должен нести государственный служащий, и
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который, по нашему мнению, нарушает не только законы Украины, но и,
судя по появившейся информации, законы других стран. Это пример
верховенства права в действии. Мы надеемся, что это первый сигнал
последствий на действия, несовместимые с верховенством права, - отметил
он. - Мы надеемся, что это будет интерпретировано другими высшими
чиновниками, имеющими отношение к нарушениям прав украинских
граждан. Это также должно быть сигналом с последующими выводами для
Президента Украины, который назначает руководство Генеральной
прокуратуры… В случае, если соответствующие выводы не будут сделаны, а
будут и дальше раздаваться награды, то это будет означать, что верховенство
права и Президент Украины являются несовместимыми», - считает экс-вицепремьер.
Также Г. Немыря рассказал о том, что в каждой стране есть свои
процедуры, в соответствии с которыми определяются те или иные
ограничительные меры, и запрет на въезд является лишь одной из таких мер.
Вместе с тем, Г. Немыря напомнил, что оппозиционными силами был
передан список лиц, которые имели отношение к давлению на оппозицию,
СМИ, общественные организации.
«Очевидно, что в силу своей деятельности, Кузьмин является наиболее
одиозным человеком – это он продемонстрировал не только в Украине, но и
во время своих заграничных поездок. К слову, как теперь он сможет
осуществлять функции международной деятельности Генпрокуратуры, за
которые он якобы отвечает, если он не может ездить в США. Тем более
никто не знает, запрещен ли ему въезд в другие страны», - подчеркнул эксвице-премьер.
Как пишут СМИ, американские юристы и политологи удивляются
тому, что первый заместитель генерального прокурора Украины Р. Кузьмин
написал письмо президенту США Б. Обаме.
Так, Т. Кузьо, профессор Университета Дж. Хопкинса, в своем
комментарии назвал письмо Р. Кузьмина «позором украинской дипломатии».
По его мнению, подобные письма по поводу уголовных расследований
должны направляться тайной почтой. Публичность прокурорского письма
эксперт связывает с делом экс-премьера Ю. Тимошенко. «Кузьмин ищет
информацию, чтобы больше осудить Тимошенко», – утверждает Т. Кузьо.
Эксперт по уголовному и иммиграционному праву М. Смородский
отмечает, что Р. Кузьмин пишет президенту США, «перескакивая» через
Госдепартамент и Министерство юстиции. «Это не противозаконно, но я
надеюсь, что президент Обама примет это письмо и передаст в Госдеп или
Министерство юстиции» , – сказал юрист.
Политолог по украинским вопросам в США А. Добрянский считает,
что Р. Кузьмин направил письмо президенту США, чтобы еще раз
прорекламировать себя в западных СМИ. Однако, уверен политолог,
западных журналистов трудно обмануть.
Старший научный сотрудник Института экономики им. Питерсона,
эксперт по вопросам Украины в Вашингтоне А. Аслунд считает, что Р.
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Кузьмину отказали в американкой визе из-за постоянных нарушений им прав
человека.
Профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии А.
Гарань, комментируя то, что заместителю генпрокурора Р. Кузьмину
аннулировали пятилетнюю визу США, сказал, что данная ситуация является
сигналом для руководителей государства.
Он подчеркнул, что подобные меры следовало принять уже давно.
"Американцы не подтверждают, что это санкции, не комментируют, но
мы понимаем, что такие вещи случайными не бывают и, собственно,
Кузьмина называли разные эксперты, как одного из первых лиц украинской
правовой системы, против которых должны применяться санкции, подчеркнул эксперт . - Это определенные точечные санкции и они давно не
то, что назрели, а уже перезрели. Я думаю, что уже давно надо было делать".
А. Гарань подчеркнул, что ситуация с Р. Кузьминым показательна и
должна стать для руководителей государства поучительной. "Ситуация с
Кузьминым - это первый шаг в выполнении резолюции Сената США, –
сказал эксперт. - Цель таких точечных санкций - это что-то изменить. Вопрос
будет не в эффективности, а в том, насколько украинская власть сможет к
этому прислушиваться, потому что украинскую власть много раз
предупреждали, многократно называлась фамилия Кузьмина, но все это было
непонятно для власти. То есть, то, что начали с Кузьмина - это сигнал для
других деятелей, в том числе и для руководителей государства и людей,
которые имеют большой бизнес, основанный на коррупционных схемах".
Эксперт убежден, что теперь все будет зависеть от того, насколько эти
люди, в том числе и руководство страны, поймут этот сигнал, сделают ли они
из этого правильные выводы. "Господин Кузьмин в свое время не
среагировал и не сделал выводы из того, что говорилось. Янукович в течение
двух лет тоже не делал выводы из того, что говорилось о препятствиях на
пути подписания Соглашения об ассоциации. Он сам себя последовательно
загонял в международную изоляцию и ослаблял свои собственные позиции.
С другой стороны, я думаю, что все будет зависеть от способности
украинских верхов понять все же этот сигнал", - подчеркнул А. Гарань.
Политолог М. Басараб в своем комментарии отметил, что на примере
заместителя Генерального прокурора Р. Кузьмина США показали, что может
быть со значительно высшими должностными лицами, если курс украинской
власти не изменится. "Америка начала действовать. Чтобы не совершать
международного скандала, начали с чиновника не самого высокого уровня,
чтобы прозондировать реакцию и одновременно дать сигнал чиновникам
значительно высшего уровня. Будем считать так, что Кузьмин в данном
случае отбыл номер и за себя и за того парня, который стоит над ним», сказал эксперт.
В то же время, эксперт сомневается, что эта ситуация может иметь
украинские корни, как об этом заявил заместитель генпрокурора. "Здесь
никакого заговора не может быть. И списать это на конкуренцию элит в
середине провластной среды вряд ли удастся. На примере Кузьмина
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показали, что может произойти с чиновниками значительно высшего уровня.
Это сигнал с односторонним движением. Украинские политики и чиновники
должны принять его должным образом, - подчеркнул М. Басараб. - Думаю,
если представители нынешней украинской власти никоим образом не
изменят типа своего политического поведения, то за отменой визы Кузьмину
могут последовать и решения о других чиновниках. Кузьмин пострадал в
первую очередь потому, что его фамилия в последнее время стала слишком
одиозной. Его выбрали неслучайно для показательного линчевания".
Научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества А.
Сушко, в свою очередь, высказал мнение о том, что отказ в визе Р. Кузьмину
- это ожидаемый ход со стороны США, при этом он не означает, что против
украинских чиновников будут вводиться некие черные списки.
"Соединенные Штаты используют визовую политику как инструмент
выражения своего отношения к чиновникам, которые, по их мнению,
причастны к избирательному судопроизводству", - заявил А. Сушко.
Пресс-секретарь Государственного департамента США В. Нуланд
также подчеркнула, что пятилетняя виза в США первого заместителя
Генерального прокурора Украины Р. Кузьмина была аннулирована в
индивидуальном порядке, и данный факт не является следствием наличия
некоего «черного списка» украинских чиновников.
Кроме того, В. Нуланд отвергла предположения о том, что подобными
действиями Вашингтон пытается оказать давление на украинское
политическое руководство, отметив при этом, что для этого имеются другие
рычаги. «Наши усилия направлены на использование дипломатического
процесса в отношении украинского правительства с тем, чтобы оно
скорректировало свой политический курс, прекратило преследование по
политическим мотивам, в частности, освободило экс-премьера Юлию
Тимошенко. Властям Украины следует более тщательно оберегать имидж
Украины как демократического государства, и такого мнения мы
придерживаемся в данный момент», - заявила пресс-секретарь
Госдепартамента.
В то же время она заявила, что в случае, если ситуация в Украине в
дальнейшем не изменится, в Вашингтоне не отвергают возможности
введения визовых ограничений для украинских чиновников, причастных к
политическим преследованиям и нарушению прав человека.
Также следует обратить внимание на то, что некоторые эксперты в
Киеве не исключают, что действия Р. Кузьмина станут спусковым
механизмом для введения Западом персональных санкций против
украинских чиновников и политиков. Руководитель Международного
института демократий С. Таран отметил, что хотя сейчас противостояние
усиливается по линии Киев–Вашингтон, но США обычно координируют
свои действия в подобных вопросах с Евросоюзом. "Думаю, аннулирование
визы Кузьмина было своеобразным намеком украинским олигархам с
прицелом на президентские выборы 2015 года: ставка на Януковича и его так
называемую семью может обернуться проблемами для каждого из
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украинских богачей, чьи семьи, бизнес, банковские счета, недвижимость
находятся на Западе".
С. Таран полагает, что главная особенность нынешнего этапа
отношений Украины с Западом сводится к тому, что после
продолжительного периода неопределенности в Вашингтоне и Брюсселе
наконец приняли решение. "Мы слышим, что ЕС готов ускорить процесс
интеграции Украины — в скором будущем планируется подписание
соглашения об ассоциированном членстве Украины в ЕС, включающего в
себя соглашение о зоне свободной торговли. Вероятно, речь идет о том, что
Запад собирается приблизить к себе Украину, одновременно вводя санкции
против отдельных одиозных представителей власти", — предположил С.
Таран.
Эксперт считает, что Р. Кузьмин сам вызвал огонь на себя, слишком
яростно защищая позицию власти. Следует заметить, что такого рода
заявления в преддверии новой избирательной кампании, по-видимому, будут
муссироваться и станут поводом для серьезных размышлений в среде многих
ее потенциальных участников.
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Комуністична партія України
у Верховній Раді нового скликання
Ще під час виборчої кампанії, вже традиційно критикуючи владу та
звинувачуючи її в непрофесіоналізмі, комуністи заявляли, що не будуть тісно
співпрацювати з Партією регіонів, і обіцяли боротись за те, щоб передати
владу трудовим колективам, реалізувавши принцип народовладдя через
представництва різних категорій і груп суспільства в радах різних рівнів. Як
зазначив лідер КПУ П. Симоненко, комуністи пропонують впровадити
механізм націоналізації базових галузей промисловості, справедливий метод
перерозподілу матеріальних благ.
У свою чергу, народний депутат від КПУ О. Голуб заявив, що комуністи
наполягатимуть на зміні державного курсу. «Причому це може зробити лише
нова влада. Діюча влада нездатна вивести країну з кризи», - зазначав О.
Голуб.
Щодо реформ, які проводяться в Україні, то, за словами О. Голуба,
реформи діючої влади стали носити антинародний характер. «Узяти,
наприклад, пенсійну реформу або ж пропонований проект Трудового
кодексу. Деякі важливі законопроекти готувалися неякісно і некваліфіковано
і нав'язувалися Партією регіонів. Так було з Податковим кодексом», зазначив політик.
Щоправда, значна частина експертів не вірила в подібні заяви. За їхніми
словами, в новому парламенті комуністи будуть поводити себе так само, як і
в попередньому. Щодо агітаційної кампанії КПУ, то, на переконання ряду
експертів, вона була «брехливою» - комуністичні гасла залишаються лише на
9

папері, самі ж комуністи весь час присутні в парламенті, в органах місцевого
самоврядування, мають своїх представників у виконавчій владі, загалом
співпрацюють з владою, активно її критикуючи лише перед виборами.
Як зазначив директор соціологічної служби «Український барометр» В.
Небоженко, дивуватися з комуністів не варто. Він вважає, що у назві
«Комуністична партія України» справжнє тільки одне слово – «партія». А
насправді КПУ є союзником олігархічного капіталу.
Інший політолог О. Палій вважає, що комуністи – це ядро олігархічного
режиму. Адже в цілому ряді областей серед керівництва є представники
КПУ, які розпоряджаються потужними фінансовими потоками.
А російський політолог А. Латинін висловив переконання, що комуністи
і після виборів продовжать діяти у зв'язці з Партією регіонів.
Загалом же, на думку експертів, КПУ непогано себе почуває в
буржуазному середовищі і мало чим нагадує КПРС: про комуністичні ідеали
в КПУ згадують лише напередодні виборів.
З початком роботи нового парламенту інтрига потроху зникає.
Комуністи, які довго говорили, що не співпрацюватимуть з Партією регіонів,
«несподівано» підтримали представника Партії регіонів В. Рибака під час
виборів Голови Верховної Ради та кандидатуру М. Азарова на посаду
Прем’єр-міністра України. Взамін КПУ отримала посаду віце-спікера, яку
обійняв І. Калетник, та власну фракцію, котру комуністи могли і не мати.
Ще напередодні голосування О. Голуб, один з лідерів КПУ, говорив про
можливість підтримання комуністами кандидатури М. Азарова на посаду
керівника уряду. Політик наголосив, що існує ймовірність наявності планів у
Партії регіонів, за якими кандидатура М. Азарова не отримає достатньої
підтримки в парламенті, після чого буде внесена інша кандидатура. «Є версія
про те, що існують протиріччя усередині кланів Партії регіонів, і про те, що
хтось хоче таким голосуванням «спалити Азарова» і просунути іншу
людину», - відзначив він.
При цьому О. Голуб підкреслив, що КПУ, ухвалюючи рішення з цього
питання, має зважити, хто може бути призначений Прем'єром, у випадку,
якщо парламент не схвалить кандидатуру М. Азарова.
У свою чергу, лідер КПУ П. Симоненко під час виступу в парламенті в
черговий раз розкритикував уряд М. Азарова, але при цьому заявив, що
фракція КПУ підтримає його кандидатуру для того, щоб М. Азаров таки
виконав свої обіцянки.
Разом з тим, уже після обрання М. Азарова керівником уряду, П.
Симоненко зазначив, що нікого з членів КПУ в новому уряді не буде. «Я
офіційно про це вам заявляю», - зазначив політик, додавши, що комуністи
не піднімали і не підніматимуть це питання.
Крім того, як заявив П. Симоненко, фракція КПУ має намір підняти
питання про відповідальність уряду через півроку, якщо Прем'єр-міністр М.
Азаров не виконає своїх обіцянок. При цьому він відзначив, що для того,
щоб уряд виконав свої зобов'язання, необхідний певний час. «Я думаю, що
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через півроку вони відповідатимуть за все, що робиться»,- запевнив лідер
комуністів.
Деякі експерти (близькі до КПУ) відзначають, що в комуністів іншого
вибору, як проголосувати за призначення М. Азарова керівником уряду, і не
було. Зрозуміло, що без підтримки фракції КПУ Прем'єром М. Азаров не став
би – голосів регіоналів і «незалежних» депутатів, що прилучився до них, не
вистачало. Але чого б добилися комуністи, не проголосувавши за
призначення М. Азарова? На думку ряду експертів, це спричинило б розпуск
Ради і нові вибори, які лягли б непосильною ношею на держбюджет і ще
більше посилили б хаос в країні. Ще більше їх лякає можливість обрання на
посаду керівника уряду узгодженої кандидатури з опозицією, яка б не
задовольнила комуністів.
Крім того, експерти вважають, що комуністи не бажають мати на цій
посаді «безпринципну людину», яка співпрацювала з різними режимами.
Зокрема, вони прогнозували, що у випадку необрання М. Азарова, на цю
посаду могла бути запропонована кандидатура В. Хорошковського, який, за
їхніми словами, чудово уживався з режимом В. Ющенка, побувавши при
ньому і першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони,
і главою Державної податкової служби, і першим заступником голови СБУ. В
уряді М. Азарова В. Хорошковський, «ще з часів Л. Кучми звиклий
залишатися на політичному плаву при будь-якій владі», займав пост першого
віце-прем'єра. Також, як відзначають експерти, не влаштовує комуністів і С.
Тігіпко.
Тому, на переконання лідерів КПУ, якщо відійти від емоцій і подумати
тверезо, то стане очевидною правота комуністів в голосуванні по кандидатурі
Прем'єра. Адже депутати від Компартії прийшли виконувати обіцянки, дані
виборцям – наскільки це можливо з урахуванням того, що фракція налічує
33 депутати з 450. І якщо розібратися, проголосували вони не за уряд М.
Азарова, а проти остаточного сповзання країни в прірву хаосу, а також
посилення прозахідних, антиросійських настроїв у владних колах.
Керівництво КПУ особливо акцентує увагу на тому, що комуністи мають
свою принципову позицію з усіх найважливіших питань суспільнополітичного життя країни. «Комуністична партія України голосує за
законопроекти спільно з Партією регіонів тільки тоді, коли вони
відповідають програмі партії», - заявив, зокрема, народний депутат України
від КПУ С. Килікаров.
За його словами, комуністи і представники Партії регіонів ніколи не
співпрацювали і не ухвалювали рішень «за домовленістю». «Якщо ми щось
підтримуємо, то такі рішення відповідають нашій ідеології, а також інтересам
наших виборців», – сказав він.
При цьому комуніст додав, що звинувачувати будь-яку партію в
спільному з ПР голосуванні безпідставно. «Я можу назвати приклад по
кожній партії, коли вона голосувала по тому або іншому законопроекту
спільно з Партією регіонів. Не йдеться про те, щоб не голосувати з
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«регіоналами» спільно взагалі, мова про те, щоб ці голосування були на
користь народу», – підсумував С. Килінкаров.
Втім, опозиціонери вважають, що це чергова неправда і комуністи
будуть тісно співробітничати з ПР. Зокрема, як зазначив представник фракції
«УДАР» П. Розенко, Партія регіонів не могла б сама обрати свого
представника на посаду керівника парламента. Саме тому народні депутати
відверто продемонстрували коаліцію двох політичних сил – Партії регіонів та
КПУ. «І саме тому кандидатура В. Рибака була погоджена цими двома
політичними силами. Подивіться біографію Рибака - там є характерні 15
років, коли він очолював райком Компартії України в Донецьку. Це людина,
яка «виростила» П. Симоненка, який теж розпочинав свою партійну
діяльність у Донецьку», – зазначив П. Розенко.
Крім того, він зауважив, що новообраний віце-спікер І. Калетник є
яскравим представником комуністичної номенклатури, яка дуже добре
адаптована до співпраці з Партією регіонів. «Він протягом двох з половиною
років працював під керівництвом В. Януковича і М. Азарова. Це фактично
підтверджує, що Комуністична партія України два з половиною роки була
присутня у владі і допомагала своїми кадрами Партії регіонів. Тому якраз я
би сказав, що Калетник більше представник регіоналів, аніж комуністів», –
додав П. Розенко.
Слід зазначити, що комуністи з самого початку роботи нового
парламенту заявили, що будуть докладати всіх зусиль до того, аби виконати
обіцянки, які вони давали під час виборчої кампанії. Зокрема, член фракції
КПУ П. Цибенко з парламентської трибуни заявив, що Компартія
категорично виступає за конституційну заборону купівлі-продажу
сільськогосподарських земель, за те, щоб «прибрати олігархів з газових і
нафтових свердловин», повернути у державну власність підприємства
стратегічних галузей промисловості, встановити жорский контроль з боку
держави за використанням природних багатств в інтересах всього
суспільства, а не декількох бізнес-сімей.
Він нагадав, що программа КПУ передбачає широку державну
підтримку вітчизняного виробника. Зокрема, через зміцнення державної
банківської
системи
та
забезпечення
великих
промислових
і
сільгосппідприємств, а також підприємств малого та середнього бізнесу
доступними кредитами під 3-5% річних.
За словами П. Цибенка, потрібно проводити справедливу податкову,
бюджетну та соціальну політику. «Ті, хто має надприбутки, повинні
сплачувати надподатки. Саме тому ми наполягаємо на впровадженні
прогресивної системи оподаткування та податку на розкіш. Всі капітали
мають залишатися в Україні, а не виводитися в оффшори», - зазначив
народний депутат.
Також він наголосив, що держмонополія на горілку і тютюн дозволить
спрямувати у державну казну кілька десятків мільярдів, які зараз осідають у
кишенях горілчаних та тютюнових баронів. «Щоб було зрозуміло, отриманих
тільки від цієї монополії коштів вистачить, щоб повністю покрити дефіцит
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Пенсійного фонду, а не дерти три шкури з трудящих», - підкреслив П.
Цибенко.
За його словами, програма КПУ передбачає скасування антисоціальної
медичної реформи та відродження системи якісної і безкоштовної медичної
допомоги, модернізацію медичних установ, передусім пологових будинків та
дитячих лікарень. «Ми наполягаємо на скасуванні ганебної пенсійної
реформи та повернення пенсійного віку 60 років для чоловіків і 55 – для
жінок. Ми виступаємо категорично проти скасування існуючих пільг
інвалідам, ветеранам, чорнобильцям, афганцям, дітям війни, іншим
незахищеним верствам населення та заміни їх так званою адресною
допомогою», - заявив П. Цибенко.
Він зазначив, що Компартія вимагає прийняття закону про повернення у
державну власність всіх об’єктів ЖКГ і неприпустимість прийняття
«олігархічного Житлового кодексу, за яким людину можна викинути на
вулицю». «Видатки на комунальні послуги – це наша принципова позиція –
не повинні перевищувати 10% від доходу сім’ї. Депутати-комуністи в
жодному разі не проголосують за рабський Трудовий кодекс, який так
наполегливо проштовхують олігархи-роботодавці і який фактично
перетворює найманого робітника на безправного кріпака», - запевнив
депутат.
Він повідомив, що фракція Компартії буде відстоювати прийняття
законів, які представники партії розробили, і які гарантують безкоштовну
освіту і перше робоче місце для молоді, спрямовані на підтримку молодої
сім’ї і забезпечення молоді житлом тощо.
Щодо зовнішньої політики, то П. Цибенко заявив, що найважливішим
зовнішньополітичним завданням програми КПУ визначено відмову України
від кабальної співпраці з МВФ та перегляд умов вступу до СОТ. Компартія
виступає за взаємовигідне співробітництво України з країнами ЄС, США,
іншими країнами світу, але пріоритетом є приєднання до Митного союзу і
участь в ЄврАзЕС з подальшою перспективою вступу до Шанхайської
організації співробітництва. «Євразійський простір необхідний Україні, як
повітря – це і ринок збуту для вітчизняних підприємств, і доступ до
природних ресурсів. Ну про що казати, коли навіть у доповіді американської
національної розвідувальної ради визнано, що до 2030 року Китай відбере у
Сполучених Штатів звання найпотужнішої економіки світу», - зазначив
народний депутат.
Окрім цього комуністи пообіцяли добиватися внесення змін в
новоприйнятий бюджет 2013 р. Як зазначив народний депутат України від
КПУ О. Присяжнюк, в бюджет на 2013 р. потрібно вносити поправки,
зокрема, потрібно переглянути обсяги фінансування силових відомств і ряду
державних структур. «Бюджет підписаний, але це не означає, що він такий і
буде. У нього будуть вноситися поправки. Я думаю, що вони будуть внесені
вже у лютому», - зазначив О. Присяжнюк.
Він також заявив, що в бюджеті-2013 скорочується фінансування низки
соціальних програм. Зокрема, державна молодіжна програма «Молодь
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України» на 2009-2015 рр. профінансована всього на 21%. «Всього на
молодіжну політику в цьому році виділено 14 млн гривень з розрахунку 1
гривня на рік на 1 молоду людину, оскільки у нас в країні 14 млн молодих
людей», – підкреслив О. Присяжнюк.
Він незадоволений тим, що скоротилися витрати на науку.
«Національній академії наук виділили всього 65% від мінімально
необхідного обсягу коштів. По суті сьогодні НАН стоїть перед вибором: або
два місяці не працювати, або скоротити 8 тисяч молодих фахівців. Чому
молодих людей? Тому що під скорочення потраплять молоді фахівці, які ще
не мають ні послужного списку, ні досвіду роботи», – зазначив депутат.
На думку О. Присяжнюка, для того, щоб покращити бюджет, слід ввести
податок на надприбуток, а також переглянути обсяг фінансування силових
відомств і деяких державних структур. «Якщо бюджетник заробляє 1300
гривень, він чомусь повинен відраховувати 20% доходу від заробітної плати.
Водночас олігархи зі своїх активів не платять ні відсотка податків. Другий
момент – потрібно переглянути, чи дійсно сьогодні необхідне збільшення
фінансування прокуратури, СБУ, міліції, яке зростає щорічно практично на
20%. Те ж саме стосується Адміністрації Президента України, Верховної
Ради та інших державних структур», – зазначив О. Присяжнюк.
Також нині комуністи вирішили скористатись новим законом про
референдум і заявили, що КПУ починає організаційну підготовку до
проведення референдуму по вступу України до Митного союзу.
За словами П. Симоненка, на референдум необхідно винести два
питання, що стосуються можливого приєднання України або до Митного
союзу, або до Європейського союзу. «Народ України повинен визначити, що
для нього важливіше. Я переконаний, що ми сьогодні повинні винести на
референдум питання про те, що вигідніше для України - Митний союз чи
Євросоюз. Це повинні вирішити наші громадяни», - підкреслив П.
Симоненко.
Він пояснив необхідність винесення на даний референдум таких питань
у зв'язку з існуючими в українському суспільстві різними точками зору на
шляхи інтеграції України. За його словами, головними економічними
аргументами за приєднання України до Митного союзу є потенційне
збільшення на 60% експорту українських товарів, щорічна економія від 3 до
8 млрд дол. на цінах на нафту і газ, відновлення коопераційних зв'язків тощо.
Говорячи про часові рамки для збору підписів, П. Симоненко зазначив,
що це буде вирішено на партійнийному пленумі. Але, швидше за все,
організаційні питання, що стосуються проведення Всеукраїнського
референдуму про приєднання України до Митного союзу, будуть вирішені
протягом зимового періоду, а у весняно-літній період вже можна буде
збирати підписи на його підтримку.
С. Килінкаров також наполягає на необхідності проведення
референдуму. За його словами, чіткої позиції з приводу Митного союзу
немає ні у суспільства, ні у політиків. Аналогічно чіткої політики немає і
стосовно Європейського союзу. Думки розділилися приблизно 50 на 50. Але,
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як зазначив С. Килінкаров, так далі продовжуватися не може. «Вступ до
Митного союзу – це доленосне рішення, яке принесе Україні ряд змін.
Враховуючи неоднозначність відношення до цього питання, референдум –
єдиний вихід з ситуації, коли люди самі визначать, чи потрібно Україні
вступати, чи ні», - зазначив народний обранець.
При цьому він наголосив, що спочатку необхідно заздалегідь, перед
проведенням референдуму, провести роз'яснювальну роботу. Це мають
робити фахівці в даному питанні, політики, причому повинні бути
представлені як прихильники, так і супротивники Митного союзу. «Вони
збиратимуться за «круглим столом», на конференціях і давати свої висновки,
– це теж частина референдуму. Просто після експертної оцінки своє слово
зобов'язані сказати українці. Всі технічні моменти можна вирішити за 2-3
місяці і таким чином вже до весни або крайній термін до літа провести
референдум», - вважає С. Килінкаров.
Водночас він зазначив, що Верховна Рада України повинна негайно
приступити до розгляду питання про приєднання України до Митного союзу.
«Особисто наша фракція, вже готова почати збір підписів», - заявив С.
Килінкаров.
Загалом комуністи вважають, що Україна не може далі перебувати на
позиціях багатовекторності. На їхню думку, ця політика вже не підходить для
визначення зовнішнього курсу нашої країни. Проблема в тому, що Україні
необхідно піднімати економіку, виходити з фінансової кризи, відкривати нові
ринки для реалізації вітчизняної продукції. А Україна на сьогодні не готова
до європейського ринку. Крім того, Європейський союз нині занурений у
власні економічні проблеми. Тому, переконані комуністи, вступ до ЄС для
української економіки виявиться просто непосильним. Адже Європа знайде
у нас нові ринки, дешеву робочу силу і ресурси, але українці від Європи
нічого не отримають, – нашу продукцію просто не пустять на європейські
ринки. В КПУ переконані, що на даний момент від вступу в ЄС Україна
нічого не виграє (У КПУ заявили, що їхнього депутата теж силою
тягнуть у більшість // http://www.pravda.com.ua – 2012. – 11.12;
Симоненко: «Коммунистов не будет ни в Кабмине, ни в парламентском
большинстве» // http://news.online.ua – 2012. – 13.12; КПУ вимагатиме
референдум щодо вступу України у Митний союз // http://gazeta.ua – 2012.
– 14.12; Первые дни новой Рады: итоги // http://www.kpu.ua – 2012. – 15.12;
Петр Симоненко: Если Украина не вступит в ТС, она станет сырьевым
придатком Европы // http://www.kpu.ua – 2012. – 15.12; Партія регіонів та
КПУ фактично створили коаліцію, – УДАР // http://24tv.ua – 2012. – 14.12;
Спиридон Килинкаров: Компартия голосует с ПР только по вопросам,
которые совпадают с программой партии // http://www.kpu.ua – 2012. –
12.12; Виступ Петра Цибенка у Верховній Раді України 18 грудня 2012
року // http://www.kpu.ua – 2012. – 18.12; Спиридон Килинкаров:
Вступление в Таможенный союз даст Украине около $9 млрд в год! //
http://www.kpu.ua – 2012. – 18.12; Олександр Присяжнюк: У бюджеті
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потрібно підвищити соцвиплати і переглянути витрати на силовиків //
http://www.kpu.ua – 2012. – 18.12).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Рибак заявляє про необхідність
зробити все, щоб ставлення до парламенту змінилося на позитивне. Таку
думку він висловив, відповідаючи на запитання телеканалу «Рада» 19 грудня.
В. Рибак, відповідаючи на запитання, зазначив, що він відчуває високу
відповідальність як Голова Верховної Ради. «На посаді Голови треба все
зробити, щоб наш парламент був європейським, – сказав він. – Тому що всі
депутати і виборці кажуть, що далі так жити не можна, нам треба європейські
стандарти життя». При цьому керівник парламенту нагадав, що курс на
євроінтеграцію прописаний у програмах кожної партії.
Голова Верховної Ради, за словами В. Рибака, зобов’язаний організувати
роботу вищого законодавчого органу. «Треба все зробити, щоб більшість, яка
є у Верховній Раді, почула меншість, і меншість не диктувала свої умови, а
почула більшість», – зазначив він. Для цього, на його думку, депутатам і
Апарату Верховної Ради потрібно проаналізувати програми всіх п’яти партій,
які перемогли на виборах, та окреслити першочергові завдання, поставлені
виборцями. «Треба піднятися над партійними програмами, взяти за основу
обіцянки виборцям, обіцянки народу, бо люди давно вже цього чекають і
сподіваються, що у новому парламенті не будуть свистіти, як на футболі, –
наголосив він і додав. – Треба закінчувати ці бої, а головне – чути один
одного, чути народ».
В. Рибак нагадав, що у державі є всі можливості для реалізації реформ,
які запропонував Президент України. Ці реформи непросто проводити, але
Верховна Рада повинна виконувати обіцянки, зазначив він і підкреслив, що
«парламент – це майданчик для дискусій, де треба поважати думку кожного
депутата, бо його підтримали виборці» (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Рибак наполягатиме на
персональному голосуванні кожного народного депутата. Про це В. Рибак
заявив, відповідаючи на запитання телеканалу «Рада».
За його словами, така позиція не всім може сподобатися, але усі
парламентарії повинні дотримуватися законодавства. Депутат, зазначив
керівник парламенту, має вносити законодавчі пропозиції, працювати у
комітетах, виконуючи свою виборчу програму, і «голосувати за себе».
Голова Верховної Ради наголосив, що у разі незгоди депутата з тим чи
іншим рішенням він має висловлювати свою позицію шляхом голосування
«проти», але не заважати парламенту працювати у нормальному режимі.
Верховна Рада, зазначив В. Рибак, є майданчиком для дискусій, а не для
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бійок
(Офіційний
веб-портал
Верховної
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2012. – 19.12).

Ради

України

***
Голова Верховної Ради України В. Рибак наголошує на необхідності
підвищення ролі парламентських комітетів у частині підготовки
законопроектів до винесення їх на розгляд сесійної зали Верховної Ради.
Про це він заявив, відповідаючи на запитання телеканалу «Рада»,
підкресливши, що «центр роботи треба перенести у комітети».
«Усі дискусії треба вести на професійній основі, а це можливо лише в
комітетах Верховної Ради, бо вони формуються здебільшого на професійній
основі», – сказав він.
На думку керівника парламенту, «саме там чутимуть виборця, чутимуть
один одного». При цьому він зазначив, що у сесійну залу повинні виноситися
ті питання, які не погодили між собою депутати в комітеті, і «тоді
розгортатиметься дискусія, її чутимуть наші виборці, а відповідно, депутатимажоритарники їхатимуть в округи, чутимуть думку виборців з того чи
іншого питання і вже з урахуванням цього професійно прийматимуться
рішення».
В. Рибак зауважив, що зараз важливо прийняти рішення щодо предмету
відання комітетів, хоча, на його думку, це питання має бути ретельно
опрацьованим за участі усіх політичних сил – як більшості, так і меншості, а
також депутатів-мажоритарників.
Керівник парламенту не відкидає і того, що у процесі формування
комітетів, їх розподілу присутній елемент політики. Однак він наголосив, що
наради керівників фракцій, які вже не раз відбувалися у Голови Верховної
Ради, «засвідчили, що порозуміння є». Він висловив сподівання, що вже
ближчими днями буде визначено персональний склад комітетів, предмети їх
відання, керівництво. А вже остаточне рішення Верховна Рада повинна
ухвалити 25 грудня на своєму засіданні (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Рибак вважає, що нову редакцію
Конституції повинен приймати парламент.
Про це В. Рибак заявив, відповідаючи на запитання журналу «Віче». «На
референдумі Конституцію, на мій погляд, приймати неможливо. Конституція
повинна прийматися у Верховній Раді України», – сказав він.
За словами керівника парламенту, робота над внесенням змін до
Основного закону є дуже складним процесом, у якому мають брати участь
фахівці. Також, на думку В. Рибака, конституційний процес потребує
громадського обговорення та розгляду у профільних парламентських
комітетах.
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При цьому Голова Верховної Ради не виключив, що деякі питання
можуть бути винесені на референдум (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Калєтнік 19
грудня провів зустріч з делегацією громадських організацій Вінницької
області, очолюваною головою обласної ради Вінничини С. Татусяком.
І. Калєтнік привітав земляків з Днем Святого Миколая і позитивно
оцінив ініціативу такої зустрічі, яка, за його словами, дає можливість
поспілкуватися, відчути ті проблеми, які є в регіонах, і зробити все для
налагодження позитивної ситуації і у суспільстві, і у економіці, і в цілому у
державі.
Заступник керівника парламенту підкреслив, що нині важливо
підтримати той курс, який взяла Верховна Рада України, зокрема на
підвищення ролі парламентських комітетів, на обов’язкове залучення до їх
роботи досвіду експертів, фахівців, напрацювань громадських організацій,
бізнес-асоціацій, асоціацій органів місцевого самоврядування.
Він наголосив на необхідності розуміння політичними силами, які
представлені у Верховній Раді, того, що «політичні амбіції не повинні
переважувати над парламентською роботою».
Під час дискусії І. Калєтнік підкреслив, що нині важливо «у найстисліші
терміни «запустити» повноцінну, продуктивну роботу Верховної Ради
України». При цьому він зазначив, що у політичних фракціях «є
налаштування на конструктивну роботу» (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
Роз’яснення прес-служби Апарату Верховної Ради України щодо
порядку висвітлення пленарних засідань парламенту.
У зв’язку з появою у деяких засобах масової інформації повідомлень
про нібито звуження обсягу трансляцій пленарних засідань Верховної Ради
України прес-служба Апарату Верховної Ради України уповноважена
заявити таке.
Відповідно до ч. 1 п. 4 Постанови Верховної Ради України «Про
порядок висвітлення роботи Верховної Ради України сьомого скликання»
(реєстр. № 1001 від 12.12.2012 р.), Національна радіокомпанія України
здійснюватиме трансляцію пленарних засідань Верховної Ради України,
парламентських
слухань
у
прямому
ефірі
на
Першому
загальнонаціональному каналі НРКУ.
Згідно з ч. 2 п. 5 згаданої Постанови, Апарату Верховної Ради України
доручається забезпечити трансляцію пленарних засідань Верховної Ради
України на супутниково-кабельному парламентському телеканалі та в
мережах кабельного мовлення.
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Звертаємо увагу представників засобів масової інформації на те, що
представляючи проект Постанови, заступник Голови Верховної Ради України
Р. Кошулинський зазначив: «На першому загальнонаціональному каналі
Національної радіокомпанії здійснювати пряму трансляцію пленарних
засідань та парламентських слухань», «здійснювати пряму трансляцію
пленарних
засідань,
телепрограм
«Парламентський
день»,
сорокап'ятихвилинних передач за участю народних депутатів на
супутниковому, кабельному парламентському телеканалі».
Зважаючи на сказане вище, звертаємося до журналістів з проханням
уважно слідкувати за перебігом пленарних засідань та ретельно
ознайомлюватися з текстами документів, що їх розглядає Верховна Рада
України
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
Народний депутат від Партії регіонів Г. Герман не піде працювати в
Кабмін під керівництвом Д. Табачника. Про це УНН повідомили у ПР.
«Я ніколи не буду працювати під керівництвом Дмитра Табачника, як і
він ніколи не буде працювати моїм підлеглим. Я думаю, що ми з ним різної
групи крові», – говорить А. Герман.
І додає, що вона поважає його компетентність, але підпорядкованою
його не буде.
Нагадаємо, в ЗМІ була поширена інформація про те, що народному
депутату Г. Герман пророкують посаду міністра культури (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2012. – 19.12).
***
Директор Інституту проблем математичних машин і систем А.
Морозов, який є розробником системи голосування «Рада», заявляє, що
«сенсорна кнопка» готова до роботи.
«Якщо депутати приймуть рішення запустити «сенсорну кнопку» для
особистого голосування, то вона відразу запрацює. Вона перебуває у
нормальному стані. Можу вас запевнити, що проблем з її роботою не буде.
Те, що вона чотири роки перебуває поза роботою, – зовсім не біда. Наші
фахівці весь час перевіряють її стан, ми постійно проводимо необхідні
технічні роботи», – запевнив А. Морозов.
За його словами, востаннє перевіряли нещодавно: «У нас, згідно з
нормативами, йде перевірка системи голосування перед кожною новою
сесією Верховної Ради. Остання перевірка показала – технічний стан
нормальний».
А. Морозов зазначив, що технічно особисте голосування можна
запустити у будь-який момент, «головне, аби прийняли політичне рішення»
(Укрінформ (http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 19.12).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України привітав громадян з нагоди Дня Святого
Миколая.
«Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із Днем Святого Миколая.
Сьогодні ми звертаємося до Чудотворця, сподіваючись на його
прихильність і милість, а діти з трепетом очікують від свого покровителя
сповнення мрій та найзаповітніших бажань.
Здавна це свято стало символом щедрості, співчуття і любові до
ближнього. Я вдячний усім, хто сповна проявляє ці якості, особливо стосовно
дітей, позбавлених батьківської уваги та турботи, і дітей з обмеженими
фізичними можливостями.
Нехай добро та милосердя єднають нас нині і повсякчас заради
щасливого майбутнього наших дітей та України.
Сердечно бажаю усім міцного здоров'я, радості та духовної благодаті», –
наголошується в привітанні (Офіційний сайт Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
Президент України В. Янукович вимагає повного та неупередженого
розслідування справи щодо вбивства судді Фрунзенського районного суду
міста Харкова В. Трофімова та членів його сім’ї.
«Я дав доручення розслідувати справу про вбивство судді та його
близьких. Тому що воно є викликом для всього українського суспільства», –
сказав глава держави у своєму виступі на церемонії складення присяги
суддями, вперше призначеними на посаду професійного судді.
«Розкрити цей злочин є питанням честі для всіх правоохоронних
органів», – сказав В. Янукович (Офіційний сайт Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
Президент В. Янукович схвалив збільшення фінансування утримання
Апарату Верховної Ради на 7,6%, або на 66 089,8 тис. грн з 869 821,2 тис.
грн в 2012 р. до 935 971 тис. грн в 2013 р. Про це йдеться в тексті
опублікованого закону про державний бюджет, повідомляють Українські
новини.
Держбюджетом передбачається виділення на здійснення Радою
законодавчої діяльності 516 млн грн.
При цьому у внесеному до Ради Кабінетом Міністрів проекті
держбюджету на наступний рік пропонувалося виділити 456 млн грн на ці
цілі.
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Також на організаційне, інформаційно-аналітичне обслуговування,
матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту виділяється 302
600 тис. грн.
Крім цього, передбачено кошти на фінансову підтримку санаторнокурортного комплексу управління справами Ради у розмірі 88 500 тис. грн.
На висвітлення діяльності Ради через засоби телебачення і
радіомовлення та підтримку видання газети «Голос України» і журналу
«Віче»
виділяється
28
900
тис.
грн
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2012. – 19.12).
***
Прем’єр-міністр України М. Азаров наголосив на створенні
максимально комфортних умов і для покупців, і для продавців під час
проведення продовольчих ярмарок у передноворічний період. Про це він
заявив на засіданні Кабінету Міністрів 19 грудня 2012 р.
«Наближаються новорічні та різдвяні свята. Уряд, міністерства і
відомства, місцеві державні адміністрації повинні зробити все від них
залежне, щоб свята для людей були радісними», – сказав М. Азаров,
додавши, що завданням голів регіональних адміністрацій є створення
максимально комфортних та святкових умов і для покупців, і для продавців
під час продовольчих ярмарок. «Громадяни вже звикли, що на таких
ярмарках можна дешевше купити якісні продукти безпосередньо у
виробників. І насправді виїзна торгівля помітно допомагає тримати ціни
стабільними», – зауважив Прем’єр-міністр.
Глава уряду повідомив, що до кінця року у період підготовки до
новорічних та різдвяних свят у містах, обласних та районних центрах
заплановано провести більше 2,5 тис. продовольчих ярмарків, на яких
планується реалізувати сільськогосподарської та продовольчої продукції
більше 30 тис. тонн. «Дуже сподіваюся, що всі регіони організують святкову
торгівлю достойно. Можливо, перед святами варто зробити ярмарки не
щотижневими, а щоденними», – зазначив він.
При цьому М. Азаров зауважив, що за сьогоднішніх погодних умов всі
підходи, заїзди до ярмарку повинні бути розчищені і підготовлені вчасно, на
кожному ярмарку треба забезпечити пункти обігріву і святково прикрасити
торгівельні майданчики.
Прем’єр-міністр також повідомив, що з початку 2012 р., за
оперативними даними з регіонів, в Україні проведено понад 51 тис.
продовольчих ярмарків, на яких реалізовано майже 400 тис. тонн
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на суму майже 4,5
млрд грн.
Найбільше ярмарків з початку року проведено в Автономній Республіці
Крим – майже 5,5 тис., Харківській – майже 5 тис., Вінницькій – 3,5 тис.,
Дніпропетровській – 3 тис., Донецькій областях – майже 3 тис.
Найменше ж було проведено у Львівській – 602, Житомирській – 696,
Сумській області – 883.
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«Я хочу нагадати, що про людей треба турбуватись не тільки під
телевізійними камерами чи з трибуни. Люди цінують справжню, реальну
турботу – не на словах, а на ділі», – зазначив М. Азаров (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
На весь період холодів надзвичайно важливим завданням є допомога
громадянам, у яких немає даху над головою. На цьому наголосив Прем'єрміністр України М. Азаров під час засідання Кабінету Міністрів України 19
грудня 2012 р.
Глава уряду повідомив, що МНС спільно з Міноборони розгорнули
кілька сотень пунктів обігріву в населених пунктах України. До них вже
звернулося кілька тисяч осіб. В теплих наметах люди можуть зігрітися,
випити чаю, перепочити, а також отримати першу медичну допомогу.
«Поточного тижня розгортання пунктів обігріву в достатній кількості, в
кожному куточку країни, де є потреба, – повинно бути завершене, – сказав М.
Азаров. – За це відповідають керівники оперативних штабів і місцевих
органів влади».
Прем’єр-міністр також наголосив на пріоритетності в цій ситуації
профілактичної та інформаційної роботи.
«Допомогти людям, врятувати їх від переохолодження ми здатні.
Можливість створена. Тому люди повинні знати, куди звертатися», – сказав
М. Азаров.
Тож дільничні інспектори, взагалі всі працівники міліції, соціальні
працівники повинні постійно контролювати закріплені території, працювати
з групами ризику, вчасно виявляти тих, хто потребує допомоги (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
Прем'єр М. Азаров розкритикував дії керівництва Київської області
та приватної компанії «Київенерго». Про це він заявив, відкриваючи
засідання уряду.
М. Азаров наголосив, що Київська область стала «лідером» за кількістю
населених пунктів, відрізаних від енергопостачання.
М. Азаров додав, що йому довелось доручити Міненерго залучити до
роботи в Київській області ремонтні бригади з інших регіонів.
«У першу чергу це серйозна претензія до керівництва області. Якщо
хочете, «жовта картка». Але це говорить і про те, що приватна компанія
«Київобленерго» виявилася неготовою до очікуваних і, власне, аж ніяк не
катастрофічних природних явищ», – підкреслив М. Азаров.
««Київобленерго» виявило нерозторопність і неприпустиму байдужість
до людей. Відрізати дроти за борг і вимагати від клієнтів дотримання
придуманих компанією умов вони уміють дуже добре, а все зробити, щоб
швидко відновити електропостачання – ні», – обурився він.
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«Це абсолютно неприйнятне ставлення до громадян. Це взагалі ставить
питання про можливість цієї компанії експлуатувати електричні мережі в
Київській області. Миритися з цим ми не будемо. Я офіційно попереджаю
власників «Київобленерго» про те, що подібної, з дозволу сказати, «роботи»
уряд не потерпить. Якщо треба, ми задіємо всі правові механізми впливу», –
попередив М. Азаров.
«Хочу нагадати елементарну істину: власність – це в першу чергу
відповідальність. Безвідповідальному власнику на українському ринку місця
немає. І влада, починаючи з місцевого рівня, повинна це контролювати і
нагадувати», – додав він (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). –
2012. – 19.12).
***
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про перенесення робочих
днів у травні 2013 р. Відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні
19 грудня 2012 р.
Так, керівникам підприємств, установ і організацій (за винятком органів
Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та
банківських установ) рекомендовано перенести робочі дні для працівників з
п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними:
– з п’ятниці 3 травня – на суботу 18 травня;
– з п’ятниці 10 травня – на суботу 1 червня.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні визначає
Національний банк України.
Це створить сприятливі умови для святкування 1 і 2 травня – Дня
міжнародної солідарності трудящих та 9 травня – Дня Перемоги, а також
раціонального
використання
робочого
часу
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
У поточному році одним з основних напрямків державної підтримки
стали програми у галузі тваринництва, на які було виділено близько 700
млн грн. Зокрема, на початок грудня нараховано 304 млн грн дотації за
утримання та збереження молодняку ВРХ, 16 млн грн за придбання
установок індивідуального доїння, а також 62,4 млн грн часткового
відшкодування за закупку племінних телиць та корів. Про це 19 грудня на
брифінгу в Будинку Уряду повідомив в.о. міністра аграрної політики та
продовольства М. Присяжнюк.
«Цього року нам вперше вдалося призупинити спад поголів’я ВРХ та
наростити поголов’я завдяки дотаціям господарям за утримання та
збереження молодняку ВРХ. Таким чином, держава стимулює селян
створювати сімейні ферми. Окрім того, буде звертатися увага на
відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів
молочного, м’ясного та комбінованого напрямків продуктивності та часткове
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відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких
комплексів. Загалом за програмами у тваринництві у поточному році
спрямовано близько 700 млн грн», − зазначив М. Присяжнюк.
Також в.о. міністра поінформував, що за утримання та збереження
молодняку ВРХ на початок грудня нараховано 304 млн грн дотації, ці кошти
отримають майже 340 тис. господарів за збереження ними понад 509 тис.
голів молодняку. М. Присяжнюк наголосив, що ця програма державної
підтримки стала ефективним механізмом, тому буде продовжена у 2013 р.
Окрім того, міністр відзначив результативність інших програм.
«Так, на початок грудня господарям нараховано близько 16 млн грн за
закуплену ними 3751 установку індивідуального доїння. А майже 90
підприємств придбали 10,6 тис. голів племінних телиць та корів. Тому із
державного бюджету було нараховано 62,4 млн грн часткового
відшкодування їхньої вартості», − додав М. Присяжнюк.
Також керівник відомства повідомив, що наступного року держава
вводить додаткову бюджетну дотацію за утримання та збереження
молодняку овець (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2012. –
19.12).
***
Україна за підсумками поточного року може експортувати
сільськогосподарської продукції на суму 17 млрд дол. проти показника 13
млрд у минулому році. Про це повідомив в. о. міністра аграрної політики і
продовольства України М. Присяжнюк.
В. о. міністра також повідомив про прогноз позитивного
зовнішньоекономічного сальдо торгівлі сільгосппродукцією в цьому році на
рівні 10 млрд дол.
За його словами, найбільшу частку в експорті української
сільгосппродукції посідають зернові, соняшникова олія, а також насіння
олійних культур.
За інформацією М. Присяжнюка, найбільшими споживачами продукції
сільського господарства України є країни Азії (близько 33% загального
експорту), ЄС (25%), країни СНД (22%), африканські країни (18,5%)
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2012. – 19.12).
***
Перший заступник міністра надзвичайних ситуацій В. Бут
прогнозує зростання кількості пунктів обігріву в країні з 2075 до 3,5 тис.
до кінця тижня. Про це він повідомив 19 грудня під час брифінгу в Кабінеті
Міністрів.
«Ми спрацювали на випередження. Ще 10 діб тому МНС почало
розгортати пункти обігріву. Станом на сьогодні їх 2075 в усіх регіонах
України. До кінця тижня ця цифра збільшиться до 3,5 тисячі. Практика
попереднього року показала, що така кількість дозволить в повному обсязі
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забезпечити вчасне надання допомоги населенню у зв'язку із різким
зниженням температури», – наголосив В. Бут.
Він додав, що посилення морозів очікується до 28 грудня. Після цього в
Україні можливе потепління до -1...-6°С вночі та 0...+2°С вдень.
Перший заступник міністра також наголосив на тому, що наразі не
зареєстровано жодного випадку загибелі чи переохолодження громадян під
час автомобільних заторів. За його словами, це, безумовно, досягнення
рятувальних підрозділів МНС, які надавали всю необхідну допомогу людям –
витягали авто із снігових заметів, доправляли лікарів до хворих осіб,
допомогли 11 вагітним жінкам, які не могли самостійно дістатися до
пологових будинків.
Разом з тим, В. Бут звернув увагу всіх присутніх на те, що до
повноважень МНС не входить розчищення автомобільних доріг, а також
питання охорони здоров'я громадян. Це сфера компетенції Укравтодору,
місцевої влади та Міністерства охорони здоров'я. Підрозділи МНС
залучаються виключно у випадку надзвичайної ситуації, коли необхідна
термінова допомога, оскільки існує небезпека життю та здоров'ю людей.
Водночас у випадку, коли ситуація набирає критичних показників, МНС
готове надати техніку важкої прохідності для розчищення доріг (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
17 грудня 2012 р. на урядовому засіданні прийнято розпорядження
про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України, урядом
Республіки Білорусь і урядом Республіки Польща про точку стику
державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща.
Проект даного нормативно-правового акта розроблено Міністерством
закордонних справ України відповідно до положень розділу ІІ Закону
України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р.
Метою видання цього розпорядження є:
-договірно-правове оформлення державного кордону України в районі
точки стику кордонів трьох держав;
-створення відповідних умов для забезпечення режиму державного
кордону України в районі стику цих кордонів.
Розпорядженням також уповноважується на підписання зазначеної
Угоди голова Державної прикордонної служби України М. Литвин
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 19.12).
***
Уряд вживає заходів для раціонального використання коштів
державного бюджету.
Зокрема, на особливому контролі Кабінету Міністрів України перебуває
питання своєчасності виплат заробітної плати. На ці цілі зараз
спрямовуються кошти, які були призначені в держбюджеті на інші видатки,
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однак не були з тих чи інших причин освоєні розпорядниками коштів за
передбаченим спрямуванням.
На засіданні Кабінету Міністрів України 17 грудня було прийнято
постанову № 1157 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 20 лютого 2012 р. № 134».
Зокрема, зменшено показник видатків Державному агентству з
інвестицій та управління національними проектами за бюджетною
програмою «Створення оперативно-диспетчерських служб з використанням
сучасних GPS-технологій»: з 80 млн грн до 40 млн грн.
Саме 40 млн грн не були освоєні упродовж року за відповідною
програмою. Продовження фінансування заходів щодо забезпечення «швидкої
допомоги» сучасною системою оповіщення буде продовжено в наступному
році, відповідно на ці цілі виділятимуться кошти вже у бюджеті-2013.
Наразі Міністерству фінансів доручено внести відповідні зміни до
розпису держбюджету, аби максимально раціонально використати ресурси
держбюджету-2012, не допустивши втрат невикористаних вчасно грошей. У
першу чергу, такі кошти будуть спрямовані на виплату зарплат працівникам
бюджетної сфери (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2012. –
19.12).
***
Уряд ініціював внесення змін до Податкового кодексу України щодо
зміни кодифікації видів економічної діяльності. Відповідний проект закону,
розроблений Мінекономрозвитку України, схвалено на засіданні Кабінету
Міністрів України 17 грудня 2012 р.
Законопроект розроблено з метою приведення норм Податкового
кодексу України у відповідність з новими кодами класифікації видів
економічної діяльності.
3 1 сiчня 2012 р. набула чинностi нова Класифiкацiя видів економічної
дiяльностi, затверджена наказом Держспоживстандарту вiд 11.10.2010 № 457.
Зазначеним наказом змiнено класифiкацiю за всiма напрямами дiяльностi
суб’єктiв господарювання.
2012 р. визначено перехiдним перiодом для iснування кодiв економiчної
діяльності: з одночасним застосуванням нової КВЕД 2010 та старої КВЕД
2005.
Починаючи з січня 2013 р. напрям дiяльності суб’єктiв господарської
дiяльностi повинен відповiдати КВЕД 2010, оскiльки КВЕД 2005 втратить
чиннiсть.
Прийняття проекту закону необхідне для подальшого розвитку таких
пріоритетних для держави галузей економіки, як сільськогосподарське
машинобудування, суднобудування, літакобудування, сільське господарство
тощо.
Реалізація проекту закону дозволить уникнути правової колізії внаслідок
втрати чинності Національного класифікатора 2005 (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 19.12).
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***
Кабінет Міністрів передав українську державну корпорацію
«Укрзакордоннафтогазбуд» в управління Міністерства енергетики та
вугільної промисловості. Про це поінформував перший заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі А. Максюта.
Згідно з повідомленням, відповідне розпорядження Кабміну було
прийнято на засіданні 19 грудня.
За словами А. Максюти, раніше «Укрзакордоннафтогазбуд» не
знаходився в управлінні якогось органу центральної виконавчої влади.
«Укрзакордоннафтогазбуд» створено у 1993 р. для пошуку
альтернативних шляхів поставок нафти в Україну. 100% акцій компанії
належить державі (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2012. –
19.12).
***
Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Дж. Тефт
висловив подяку уряду України за проведення зустрічі американськоукраїнської робочої групи з питань науки і технологій, яка відбулася 12
грудня 2012 р. Про це йдеться у листі, адресованому Президенту України В.
Януковичу.
«Зустріч демонструє єдність наших урядів у переконанні в тому, що
підтримка науки, технологій та інновацій стимулює розвиток України і є
рівною мірою корисною як для українських, так і для американських
громадян. Минулі зустрічі американсько-української робочої групи з питань
науки і технологій мали своїм результатом низку успішних партнерських
заходів, серед яких – спільна конференція з ядерної медицини у Харкові в
жовтні 2011 р., освітні обміни, такі, як візит дев’яти керівників українських
вищих навчальних закладів до США, що відбувся в грудні 2011 р., а також
виставка SparklLab у Мистецькому Арсеналі в Києві в жовтні 2012 р., яку
відвідало понад 40 000 гостей», – йдеться у листі. Посол також відзначив, що
впродовж найближчих тижнів Українська та Американська сторони
підготують план співпраці на 2013 р.
Посол також висловив щиру подяку голові Державного агентства з
питань науки, інновацій та інформатизації В. Семиноженку та першому
заступнику голови і співголові американсько-української робочої групи з
питань науки і технологій Б. Гриньову та його колегам. Дж. Тефт підкреслив,
що працівники Держінформнауки провели інформативну зустріч, яка
допомогла окреслити перспективи науково-технічної кооперації двох країн.
Нагадаємо, що американсько-українська робоча група з питань науки та
технологій була започаткована у 2010 р. Група формує пріоритети науковотехнічного співробітництва між Україною та США, визначає нові напрями
співпраці та координує виконання спільних проектів. Велика увага
приділяється освітнім обмінам та стажуванням молодих вчених (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 19.12).
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***
Рішення щодо складу уряду очікується поточного тижня, повідомив
прес-секретар Прем'єр-міністра М. Азарова В. Лук'яненко.
«Прем'єр-міністр продовжує розглядати кандидатури, проводячи
консультації», – сказав він журналістам.
«Рішення щодо складу уряду очікується поточного тижня», – повідомив
В. Лук'яненко.
За його словами, такий ретельний добір кандидатів пов’язаний із тим, що
на міністрів і новий уряд ляже дуже великий спектр завдань. Тому М.
Азаров, підбираючи склад уряду, робить вибір на користь професіоналів,
зазначив
прес-секретар
Прем'єра
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2012. – 19.12).
***
Формування складу уряду затримується через гостру боротьбу за
посади. Таку думку висловив на прес-конференції в УКРІНФОРМі керівник
Центру прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко.
«Єдине пояснення того, що уряд не затверджений – це гостра боротьба
за окремі позиції. Зокрема, за віце-прем'єрів, за крісло МНС, бо це дуже
ресурсозабезпечене міністерство, агропромислової політики та міністерства
економіки», – сказав політолог.
Водночас він припустив, що до кінця цього тижня – початку наступного
склад нового уряду має з'явитись через необхідність відновлення переговорів
з МВФ.
В. Фесенко також не виключив, що по деяких спірних позиціях у
Кабміні можуть з'явитися неочікувані кандидатури.
Політолог висловив переконання, що уряд значно оновиться.
«Поміняється третина міністрів. Дві посади віце-прем'єрів отримають нових
власників. Але ключові фігури уряду, скоріше за все, залишаться на своїх
позиціях. Я думаю, що кандидат номер один на посаду першого віце-прем'єра
– це А. Клюєв, другий варіант – Ю. Колобов», – сказав він (Укрінформ
(http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 19.12).
***
19 грудня у Кишиневі відбулася зустріч голови Державної
прикордонної служби України М. Литвина та начальника Департаменту
Прикордонної поліції Республіки Молдова Д. Пуриче. Про це УНН
повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
У ході зустрічі головні прикордонники України та Молдови обговорили
виконання домовленостей, досягнутих раніше, проаналізували ситуацію на
українсько-молдовському державному кордоні та окреслили подальші кроки
співпраці.
Керівники прикордонних відомств зауважили, що високий рівень
взаємодії між прикордонниками України та Республіки Молдова дозволяє
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оперативно вирішувати широкий спектр питань, пов'язаних з державним
кордоном. Зокрема, протидіяти проявам транскордонної злочинності,
своєчасно обмінюватися інформацією про обстановку на кордоні та
забезпечувати режим державного кордону.
Окремо учасники зустрічі констатували успішну реалізацію Угоди між
урядами двох країн з проведення експерименту здійснення спільного
контролю в пункті пропуску «Брічень-Россошани» на території України та
взаємодію органів спеціальних розслідувань. Також сторони домовилися
продовжувати практику спільного патрулювання, створення контактних
пунктів, забезпечення ритмічності функціонування пунктів пропуску в
умовах збільшення пасажиро-транспортного потоку під час туристичних
сезонів.
Особливу увагу М. Литвин та Д. Пуриче приділили співробітництву двох
прикордонних відомств з Місією Європейської Комісії з надання допомоги у
питаннях охорони кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM). Вони
зазначили, що діяльність Місії EUBAM сприяє об’єднанню зусиль та
підвищує рівень безпеки спільного державного кордону.
Наприкінці зустрічі М. Литвин та Д. Пуриче підписали План розвитку
співробітництва між Державною прикордонною службою України та
Департаментом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ
Республіки Молдова на 2013 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2012. – 19.12).
***
У Москві (Російська Федерація) на нараді служб, відповідальних з
питань забезпечення безпеки судноплавства в Азовському морі та
організації регулювання руху суден у період льодової кампанії 2012-2013 рр.,
розглянуто та схвалено на експертному рівні запропоновану українською
стороною Схему взаємодії українських і російських служб з питань
забезпечення безпеки судноплавства в Азовському морі та організації
регулювання руху суден у період льодової кампанії 2012-2013 рр. Про це
УНН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.
На порядку денному зустрічі значилися питання реалізації Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заходи щодо
забезпечення безпеки судноплавства в Азовському морі і Керченській
протоці. Крім того, піднято низку питань, що стосуються проведення
цьогорічної льодової кампанії у регіоні.
Схема, запропонована українською стороною, буде винесена на розгляд
четвертого засідання українсько-російської Змішаної комісії з морського
судноплавства.
Також у рамках зустрічі узгоджено концепцію та структуру проекту
спільного документу, що регламентуватиме взаємодію відповідних служб
України і Російської Федерації з питань забезпечення безпеки судноплавства
в Азовському морі та організації регулювання руху суден у період льодової
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кампанії (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2012. –
19.12).
***
Объем средств, которые будут направлены в следующем году на
обеспечение жильем инвалидов войны, воинов-интернационалистов и
чернобыльцев, вырастет на 5% по сравнению с 2012 г.
Как сообщили в пресс-службе Минфина, в госбюджете на 2013 г.
расходы на эти цели выросли на 328 млн 400 тыс. грн: на обеспечение
жильем инвалидов войны потратят 75,3 млн грн; на обеспечение жильем
воинов-интернационалистов – 95,6 млн грн; на обеспечение жильем граждан,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – 157,5 млн грн.
Кроме того, участники боевых действий и инвалиды войны II-III группы,
которым исполнилось 85 лет и более, будут иметь права на льготы,
предусмотренные для инвалидов войны I группы. На это потратят 298,8 млн
грн.
В бюджете Украины на следующий год также на 42,6 млн грн увеличены
расходы на социальную защиту чернобыльцев, они составят 2,9 млрд грн
(UBR (http://ubr.ua). – 2012. – 19.12).

ПОЛІТИКА
Поправка до резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні
відносно засудження діяльності ВО «Свобода» була підтримана у
контексті негативного сприйняття націоналізму, екстремізму та
популізму не лише в Україні, але й в ЄС загалом. Таку думку у Брюсселі
висловив депутат Європарламенту від Болгарії, представник політичної
групи Європейської народної партії А. Ковачев.
«Я вважаю, що тут йдеться не лише про Україну, але й про всі країни,
особливо Європейського Союзу. Адже, як відомо, упродовж останніх років у
багатьох країнах зросла активізація діяльності та підтримка популістських,
націоналістичних партій. Вони, використовуючи острахи, побоювання
громадян, намагаються просувати свою підтримку через настрої людей проти
інших націй, прибічників інших релігійних переконань, представників інших
сексуальних орієнтацій тощо», – сказав європарламентарій.
Він зауважив, що в умовах демократії кожен може висловлювати те, що
йому до вподоби, але не повинен виступати проти демократичних прав та
прав інших людей.
«У цьому зв’язку я також проти націоналістичних партій. У конкретному
випадку із «Свободою» я не можу коментувати політичну платформу цієї
політичної сили. Але загалом моя думка щодо «Свободи» є аналогічно
негативною, як й щодо інших екстремістських партій націоналістичної
риторики у різних країнах Євросоюзу, ідеологія яких зачіпає демократичні
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свободи
інших
людей»,
–
заявив
(http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 19.12).

А.

Ковачев

(Укрінформ

***
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 21 по 30
листопада 2012 р. провів опитування журналістів «ЗМІ на виборах-2012:
оцінки журналістів», повідомляє УНН.
Під час опитування було враховано думку 50 журналістів: 27 – з Києва,
23 – з усіх регіонів України.
Діяльність ЗМІ під час виборчої кампанії журналісти оцінили як 50:50
(тобто, як позитивно, так і негативно), а стан свободи слова на 4,3 бала за 10бальною шкалою.
Близько половини опитаних журналістів відчували на собі тиск і прояви
цензури під час виборчої кампанії. Третина опитаних журналістів не
практикувала розміщення замовних матеріалів під час виборчої кампанії, а
інші вказали, що це було або іноді, або постійно.
Також важливими перепонами на шляху до свободи слова є економічна
неспроможність, збитковість ЗМІ, неспроможність журналістів відстоювати
свої професійні інтереси та роботу за стандартами журналістики, а також
позиція власників ЗМІ та позиція влади.
Як зазначено в прес-релізі, близько половини опитаних журналістів
вказали, що Фонд повинен продовжувати займатися тим самим, чим і раніше.
Серед побажань також було названо проведення тренінгів, майстер-класів,
семінарів з питань методології і практичних аспектів соціологічних
досліджень та поширення діяльності у регіонах – запровадити регіональні
дослідження та посилювати творчі зв’язки з регіональними ЗМІ (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2012. – 19.12).
***
Попри усунення Ю. Тимошенко від ухвалення рішень в партії
“Батьківщина”, розколу в цій політичній силі не буде. Про це під час пресконференції сказав політолог В. Фесенко, передає кореспондент УНН.
“Тандем Турчинов-Яценюк буде ухвалювати такі рішення, які їм
потрібні і вже думка Тимошенко не є для них імперативною. Зараз з’явився
серйозний прецедент, що до неї будуть дослухатися, як і раніше, але рішення
будуть ухвалювати всупереч її думці. Зараз в розколі “Батьківщини” не
зацікавлений ніхто. Тому, я думаю, що прямого розколу не буде”, – зазначив
В. Фесенко.
За його словами, розкол у “Батьківщині” лише продемонструє її
слабкість і ознаку поразки. Водночас, він наголосив, що внутрішні
протиріччя у партії “Батьківщина” будуть продовжуватись.
Також В. Фесенко наголосив, що заяви А. Яценюка щодо висунення Ю.
Тимошенко кандидатом у Президенти України є проявом політичних інтриг.
“Питання про реального кандидата і від “Батьківщини”, і від опозиції
буде вирішуватись не зараз, а в 2014 р. І мабуть Арсеній Петрович міркує
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наступним чином: якщо навіть Ю. Тимошенко буде на свободі, у неї буде
судимість. І тому головним претендентом від “Батьківщини” може бути сам
Арсеній Петрович”, – вважає В. Фесенко.
Нагадаємо, за словами політолога В. Фесенка, навіть якщо уявити, що
екс-прем‘єр-міністра України Ю.Тимошенко звільнять з в‘язниці, у неї
залишиться непогашена судимість, а тому на момент реальної підготовки до
президентських виборів Об‘єднаній опозиції доведеться визначатися з
кандидатурою (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2012. – 19.12).
***
Все, що відбувається нині із зовнішніми відносинами України – це
результат бездіяльності влади на зовнішній політичній арені на протязі
всіх років незалежності України. Про це на прес-конференції заявив
директор агентства моделювання ситуацій В. Бала, передає кореспондент
УНН.
“Все, що ми зараз маємо – це результат бездіяльності на зовнішній арені
української влади. Без винятку. Не можна говорити, що ті проблеми, які ми
сьогодні маємо, що це стосується проблем двох останніх років, зокрема за
часів Президента Януковича”, – розповів В. Бала.
Він зазначив, що до цих пір в Україні не існує доктрини зовнішньої
політики, зокрема якою бачить Україну політик, який знаходиться при владі.
“Тобто, якою вона буде через 10 років, в яких вона буде союзах, які в неї
завдання будуть стояти на зовнішній арені”, – додав політолог (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2012. – 19.12).
***
46,2% граждан Украины выступают за то, чтобы наша страна
стала полноправным членом Таможенного союза (ТС) с Россией,
Казахстаном и Белоруссией. При этом, 51,7% из числа определившихся
выступают за ТС. А за Зону свободной торговли (ЗСТ) и политическую
ассоциацию с Евросоюзом выступают 34,7% и 42,9%, соответственно. Такие
данные последнего исследования центра «Социальный мониторинг» привел в
своей статье лидер общественного движения «Украинский выбор» В.
Медведчук.
«Тот же опрос центра «Социальный мониторинг» показал, что
большинство украинцев за то, чтобы вопрос вступления Украины в ТС
решался на всеукраинском референдуме – 61,6% граждан Украины! И только
23,5% уверены в том, что принимать решения по этому вопросу должна
Верховная Рада и Президент», – подчеркнул В. Медведчук.
Он также отметил, что надеется на понимание со стороны лиц,
принимающих решение: мировой экономический центр смещается в
восточном направлении. «Господа, украинский народ не просто вас
поддержит, он давно ждет от вас эффективных решений и, самое главное,
действий... Те же, кто заявляют о «европейских цінностях», должны иметь
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смелость признать, что европейская демократия и заключается в том, что
мнение большинства – закон. Также как и то, что народ вправе высказать
свою позицию, особенно если речь идет о решении стратегических проблем,
стоящих перед страной. Демократия – это еще и когда меньшинство не
навязывает свою волю большинству. Именно поэтому мы всячески
стремимся популяризовать идеи общественного движения «Украинский
выбор», главная из которых говорит о том, что стратегические
государственные решения нужно выносить на всенародное обсуждение. Так
мы минимизируем разрыв между властью и обществом. И это не наша блажь,
а требование украинского народа», – резюмировал политик (Четверта влада
(http://4vlada.net). – 2012. – 19.12).

ЕКОНОМІКА
Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував понад 900
млн євро в державний і приватний сектори України в 2012 р. Про це
повідомив старший радник ЄБРР (Київ) А. Усов, передає кореспондент
УКРІНФОРМу.
«Банк може інвестувати в українську економіку близько одного мільярда
євро (на рік) – це і приватні, і державні проекти. Станом на теперішній час,
тобто на початок грудня, нам вже вдалося інвестувати близько 900 млн євро
(з початку 2012 р. – ред.)», – сказав він.
За словами А. Усова, як щодо державного сектора, ЄБРР в 2012 р.
закінчив фінансування автотраси Київ – Чоп, були підписані контракти і
розпочалися тендерні процедури за дніпропетровським метрополітеном.
Днями було підписано контракти щодо закупівлі рухомого складу для
українських залізниць та укладено угоду для проведення робіт з
удосконалення систем аеронавігації у великих аеропортах України. Перш за
все, йдеться про Київ і Одесу. У приватному секторі велика частина
інвестицій ЄБРР в 2012 р. пішла на фінансування сільського господарства –
близько 220 млн євро.
Водночас, як повідомив А.Усов, обсяг інвестицій ЄБРР в українську
економіку в 2012 р. буде менший порівняно з 2011 р., коли банк інвестував
понад 1 млрд євро. «Відверто кажучи, має статися велике диво, аби ми
проінвестували проекти в тому обсязі, який було досягнуто торік. Мені
важко назвати точну цифру (остаточний обсяг інвестування ЄБРР до України
за 2012 р. – ред.), оскільки ще залишився до кінця цього року деякий час, але
торік ми інвестували дещо більше 1 млрд євро, цього року такий самий
результат повторено не буде», – підкреслив старший радник ЄБРР у Києві
(Укрінформ (http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 19.12).
***
Следующий год будет нелегким для украинских предприятий горнометаллургического комплекса, прогнозируют эксперты компании Ernst &
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Young. Как сообщили Корреспондент.biz аудиторы, цены на железорудное
сырье находятся под влиянием неоднозначной ситуации в Китае, на который
приходится около 70% мирового импорта железорудного сырья.
Они указывают на тот факт, что, рассматривая более консервативный
сценарий развития ситуации на рынке, ожидается, что цена в 2013 г. на
железорудное сырье упадет в долларовом выражении на 2-5%.
Также E&Y отмечает, что повышение внутренних тарифов в 2011-2012
гг. на железнодорожные перевозки, электроэнергию, а также рост цен на газ
приводят к значительному удорожанию затрат на производство
железорудной продукции украинских ГОКов, что сокращает возможность
конкурировать с аналогичной продукцией австралийских и индийских
сырьевых компаний, которые также присутствуют на рынке Китая.
“Негативные тенденции на мировом рынке железорудного сырья и в
металлургии в 2012 г. напрямую затронули украинские предприятия горнометаллургического комплекса. В 2012 г. продолжалось падение объемов
продаж сталелитейной продукции. По предварительным данным
отечественные металлурги сократят объемы производства стали в 2012 г. на
5-7% по сравнению с 2011 г., что в свою очередь негативно сказывается на
объемах продаж железорудной продукции украинских ГОКов на внутреннем
рынке Украины”, – говорит менеджер отдела консультационных услуг по
сделкам «Эрнст энд Янг» в Украине Т. Миньковская.
По ее словам, для компенсации объема продаж на внутреннем рынке
ГОКи увеличили объемы экспорта. Так, рост экспорта железорудного сырья
за первые 9 мес. 2012 г. составил 6% по сравнению с аналогичным периодом
2011 г.
Главным импортером украинской железорудной продукции остается
Китай. В 2012 г., по предварительным данным, прогнозируется рост
производства стали в Китае на 6%, что приведет к увеличению спроса на
железорудную продукцию.
“Цены на железорудную продукцию отечественных производителей
напрямую зависят от колебаний на мировом рынке железорудного сырья.
Так, падение цен за 9 мес. 2012 г., по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, было вызвано опасениями потребителей и поставщиков
по поводу возможного сокращения производства стали в Китае. Следует
отметить, что начиная с октября 2012 г. на рынке наблюдается
поступательный рост цен на железорудную продукцию вследствие
анонсирования и начала реализации государственной программы
широкомасштабного инфраструктурного строительства в Китае”, – пояснила
она.
Аудиторы также прогнозируют, что сокращение спроса на мировом
рынке приведет к падению цен на всю продукцию металлопроката в
Украине. П. Колесник, менеджер отдела консультационных услуг по сделкам
«Эрнст энд Янг» в Украине, ожидает, что в 2012 г. в среднем цены на
металлопродукцию снизятся на 10-15%.
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Так, уточняет он, отечественные производители вынуждены снижать
цены поставок не только в Китай, но и в Турцию, конкурируя с
региональными
производителями.
Рост
затрат
на
производство
металлопродукции в Украине (увеличение тарифа на железнодорожные
перевозки, электроэнергию, а также рост цен на газ) и снижение цен на
готовую продукцию, вынуждают отечественных производителей работать с
минимальной рентабельностью или даже реализовывать свою продукцию по
ценам на уровне себестоимости в 2012 г.
По его мнению, 2013 г. будет также нелегким для украинских
предприятий металлургического комплекса. Ожидается, что вследствие
начала в 4 кв. 2012 г. реализации государственной программы
широкомасштабного инфраструктурного строительства в Китае, объемы
производства стали и прокатной продукции в Украине в 2013 г. могут
возрасти на 2-3% по сравнению с 2012 г.
“Также мы предполагаем, что в 1 кв. 2013 г. цены в долларовом
выражении на продукцию отечественных производителей увеличатся в
среднем на 2-3%, вследствие оживления ситуации на рынке Китая, но в
среднем за 2013 г. снизятся на 5-10% по сравнению с текущим годом”, –
сказал специалист (Finance.Ua (http://news.finance.ua). – 2012. – 19.12).
***
Украине

В ближайшее время в
может снова подорожать
электричество.
Ферросплавщики остановили производство, потому что не могут
платить бешеные деньги за электроэнергию. Правительство и лично
Президент В. Янукович несколько раз обещали уменьшить стоимость
электричества для металлургов до приемлемых 6 центов, но эти поручения
блокируют чиновники. И чем дольше, тем сложнее будет восстановить
производство, говорят металлурги.
«Если еще год назад, когда только начинался простой, мы две печи
могли включать и продолжать работать, на сегодня мы провели обследование
– 2 печи уже включить нельзя – это лишь капитальный ремонт», – пояснил
заместитель главы правления ОАО «ЗЗФ» С. Балашов.
Эксперты уверяют, что остановка Запорожского и Стахановского
ферросплавных заводов неизбежно приведет к повышению цен на
электричество для всех других потребителей.
Добывающие и энергетические предприятия работают в обычном
режиме. Но продавать такие объемы электроэнергии некому. Если раньше
два ферросплавных завода ежемесячно в сумме платили за нее 120 млн грн,
теперь этих денег уже недосчитаются. Свои убытки бизнесмены будут
компенсировать за счет других потребителей.
«Мы здесь, извините, как нищие ходим и говорим – у нас есть 80
миллионов, мы готовы вам заплатить за энергию. Нам говорят – нет, стойте.
Нам не нужны ваши деньги. Тогда они придут к вам, залезут в ваш карман и
заберут ваши деньги. Вот и все! Если кто-то думает, что он выкрутится, то
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вряд ли. Вам все объяснят: что давно не поднимали, что у нас то и то... Вы
отдадите, вы рассчитаетесь за нас», – сетует глава правления Запорожского
ферросплавного завода П. Кравченко.
Только после первой очереди сокращений на ферросплавном заводе в
Запорожье за год цены на электричество поднимались восемь раз. Но
решение
Президента
и
Кабмина
относительно
поддержки
электрометаллургов почему-то все так же блокируют на других уровнях. Кто
может безнаказанно саботировать поручение высших должностных лиц,
вслух эксперты не называют (Четверта влада (http://4vlada.net). – 2012. –
19.12).
***
Запуск «Укрзализныцей» скоростных поездов Hyundai – это
инвестиционный провал 2012 г. Об этом заявил старший советник
Европейского банка реконструкции и развития А. Усов.
По его словам, «Укрзализныця» не учла особенностей этой техники и
особенностей собственной инфраструктуры.
Как заявил А. Усов, не оправдали количества вложенных средств и
некоторые
другие
инфраструктурные
проекты,
осуществленные
правительством Украины к Евро-2012. Представитель ЕБРР отметил, что это
должно стать уроком для украинской власти, которая должна понять, что
нельзя подгонять проекты к конкретным датам или событиям.
А. Усов также сообщил, что на днях подписали документы между
Евробанком и правительством Украины относительно закупки подвижного
состава для «Укрзализныци». «Эти вагоны более приспособлены к
использованию, но это не значит, что украинское правительство должно
прекратить техническое переоснащение и модернизацию железной дороги.
Это касается наших инвестиций в государственный сектор Украины», –
сказал старший советник Европейского банка реконструкции и развития.
Эксперты ЕБРР обнародовали рекомендации банка для Украины в
условиях международного финансово-экономического кризиса и отсутствия
в стране прозрачных правил и механизмов ведения бизнеса.
Инвестиционная привлекательность Украины уменьшается, в частности,
вследствие коррупции, ненадлежащей поддержки со стороны государства
частного бизнеса, считают эксперты Евробанка (Четверта влада
(http://4vlada.net). – 2012. – 19.12).
***
Власники «Донбасаеро» планують розпочати процедуру банкрутства
авіакомпанії. Про це повідомила начальник юридичного відділу
«Донбасаеро» Ю. Мейская.
«Я не можу підтвердити терміни, але такі плани (щодо банкрутства) у
власників є», – заявила Ю. Мейская. Більш докладні коментарі в авіакомпанії
давати відмовилися.
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«Раніше редактор сайту donbass.ua Г. Молчанова повідомила на своїй
сторінці в Facebook про те, що «Донбасаеро» почала процедуру банкрутства
– вже є відповідний наказ гендиректора О. Новікова. За інформацією Г.
Молчанової, до 20 березня буде скорочений весь персонал авіакомпанії.
Отримати коментарі О. Новікова не вдалося: у приймальні гендиректора
повідомили, що він перебуває у відрядженні», – пише видання.
За даними ЗМІ, авіакомпанія «Донбасаеро», що входить до складу
альянсу Українська авіаційна група (поряд з авіакомпаніями «АероСвіт»,
«Дніпроавіа» і «Windrose») бізнесмена І. Коломойського, є збитковою.
Збиток за підсумками першого півріччя 2012 р. склав 47,5 млн грн
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2012. – 19.12).
***
Lenovo Group Ltd, крупнейший в КНР и второй в мире производитель
ПК после американской Hewlett-Packard, намерен выйти на украинский
рынок мобильных телефонов уже во втором полугодии 2013 г., сообщил
глава подразделения компании в Восточной Европе и СНГ Г.Мишин.
«Сейчас Lenovo в Китае – это телефоны №2. В России мы с одной сетью
стали сразу продавать примерно 1500 устройств в неделю. В Украине запуск
телефонов предполагается во второй половине 2013 года», – отметил он.
Кроме того, Lenovo собирается уделить свое внимание корпоративному
сектору украинского IT-рынка (UBR (http://ubr.ua). – 2012. – 19.12).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий
фінансувати проекти в Україні незалежно від співробітництва країни з
МВФ.
Про це на прес-конференції заявив директор департаменту зовнішніх і
внутрішніх зв'язків ЄБРР Дж. Чарльз.
«Наша робота – підтримувати Україну незалежно від співпраці з МВФ»,
– сказав він.
Дж. Чарльз підкреслив, що ЄБРР оцінює проекти, приймаючи
індивідуальні рішення по кожному з них, при цьому чинник співпраці країни
з МВФ не є визначальним при прийнятті таких рішень.
У той же час ЄБРР вважає фактор співпраці з Фондом позитивним, так
як це є додатковою перевагою для країни з точки зору інвестиційної
привабливості, рівня рейтингу та вартості позикових ресурсів.
Як повідомлялося, раніше директор ЄБРР в Україні А. Куусвек заявляв,
що обсяг інвестицій ЄБРР в Україну в 2013 р. може залишитися на рівні 2012
р., якщо Україна і МВФ домовляться про нову програму stand by
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2012. – 19.12).
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***
Вартість гривні щодо долара США з початку року знизилася на
0,05% (офіційний курс НБУ). Така стабільність національної валюти
протягом року підтримувалася регулятором.
Це підкреслив керівник Інформаційно-аналітичного центру Forex Club в
Україні М. Івченко.
«Як і у минулому році, Національний банк продовжує проводити
консервативну політику валютного курсу. Знизити реальний ефективний
обмінний курс (РЕОК) гривні у поточному році вдалося за рахунок більш
низької інфляції, порівняно з основними нашими торговельними партнерами.
У той же час номінальний курс залишився практично незмінним», – сказав
М. Івченко.
За його словами, інші країни проводять більш ліберальну політику щодо
курсу. Однак Україні у цьому заважає істотна частка імпорту й експорту у
ВВП, висока доларизація економіки.
Практично незмінними щодо американського долара залишилися
азербайджанський манат, туркменський манат, таджицький сомані. У той же
час, більшість європейських валют продемонстрували помірне зростання,
незважаючи на боргову кризу в єврозоні. Як правило, це валюти країн
експортерів або країн зі стабільним торговельним балансом і стриманою
бюджетною політикою.
Помірно подешевшали до долара валюти країн Середньої Азії й СНД, де
домінує переробна промисловість (Білорусь, Молдавія).
Щодо долара США (офіційні курси) динаміка польського злотого
становила +8,63%, угорського форинта +7,59%, норвезької крони +6,14%,
турецької ліри +5,49%, британського фунта +4,31%, шведської крони +3,38%,
швейцарського франка +2,21%, чеської крони +1,86%, євро +1,65%,
російського рубля +0,78%.
Динаміка литовського лита дорівнювала +0,54%, грузинського ларі
+0,47%, казахського тенге -1,84%, білоруського рубля -1,91%, румунського
лея -3,58%, молдавського лея -3,69%, вірменського драма -6,23%, узбецького
сума -10,25% (Укрінформ (http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 19.12).
***
Европейский Союз надеется, что Украина откажется от введения
протекционистских мер, в частности утилизационного сбора на
автомобили. Об этом говорится в выводах совета ЕС по Украине, принятых
на 3209-ом заседании совета министров иностранных дел Европейского
Союза в Брюсселе, 10 декабря 2012 г.
В частности, в документе сказано: «Согласно духу создания глубокой и
всесторонней зоны свободной торговли, Европейский Союз надеется, что
Украина откажется от введения протекционистских мер, в частности
утилизационного сбора на автомобили, которые могут нарушать
обязательства Украины в рамках ВТО. Европейский Союз подтверждает
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свою просьбу к Украине отозвать ее стремление пересмотреть свои
обязательства в рамках ВТО в соответствии со статьей XXVIII Генерального
соглашения о тарифах и торговле, ведь это стремление вызывает торговые
беспокойства и является вызовом к целостности многосторонней торговой
системы».
Совет ЕС подтвердил поддержку процесса модернизации Украины.
«Речь идет о поддержке через двустороннюю финансовую помощь и
возможную макрофинансовую помощь со стороны ЕС, а также содействие
поддержке со стороны международных финансовых институтов
модернизации украинской газотранспортной системы, согласно имеющимся
условиям, в частности договора об энергетическом сообществе», –
отмечается в документе.
По словам гендиректора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и
дилеров (ВААИД) О. Назаренко, законопроекты об утилизационном сборе,
принятые парламентом в первом чтении (проект базового закона об
утилизации транспортных средств N11259, а также проект с размером ставок
сбора N11260) уже не могут быть отозваны. Вместе с тем, ассоциация
обратилась ко всем парламентским фракциям в Верховной Раде с просьбой
не принимать законопроект в целом, так как это грозит санкциями со
стороны ВТО.
«Формально законопроект, принятый в первом чтении, является
собственностью Верховной Рады и он не может быть отозван. Мы направили
письма всем новым фракциям и видим понимание от «Свободы», «УДАРа» и
КПУ. Предлагаем отправить этот законопроект на «утилизацию». Пока,
главное, что нам удалось сделать, это добиться отмены голосования по
законопроектам во втором чтении, намеченного на 4 декабря. Сейчас новый
состав Рады и нашим опонентам придется договариваться с новыми людьми,
а это всегда сложнее», – сказал О. Назаренко.
Ранее лидер фракции Партии регионов А. Ефремов заявил, что
перспективы принятия закона об утилизационном сборе туманны. «Проект
закона об утилизационном сборе прошел первое чтение, был вынесен на
второе чтение. Мы не стали его сознательно рассматривать во втором чтении,
там есть много вопросов, которые вызывают сомнения и, по большому счету,
в том варианте, в котором он существует на сегодняшний день, его
перспектива принятия парламентом очень туманна»,- сказал он.
Автоимпортеры выступают против введения утилизационного закона,
отмечая, что украинский авторынок упадет не менее чем на 30%, а
государственный бюджет в 2013 г. недополучит миллиарды гривен. По
мнению импортеров и компаний, осуществляющих в Украине
крупноузловую сборку автомобилей (Еврокар и группа компаний АИС),
принятие утилизационного налога выгодно двум компаниям – УкрАвто и
«Богдан».
В ассоциации Укравтопром, напротив, считают, что введение
утилизационного сбора позволит загрузить мощности отечественных
автозаводов, осуществляющих сборку автомобилей по полному циклу, а
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также стимулирует развитие рынка (Четверта влада (http://4vlada.net). –
2012. – 19.12).
***
Рейтинговое агентство Fitch Ratings грозится снизить кредитный
рейтинг США, если государство допустит так называемый
«бюджетный обрыв».
«Наступление «бюджетного обрыва» столкнет США в необязательную
рецессию, которая размоет потенциал среднесрочного роста и финансовой
стабильности. Такой сценарий повышает вероятность того, что США
лишатся рейтинга AAA», – цитирует заявление агентства РБК-Украина.
По мнению Fitch, приближающийся «обрыв» в США является наиболее
значительной угрозой для мировой экономики в краткосрочной перспективе.
Речь идет об одновременном повышении налогов и сокращении бюджетных
расходов на общую сумму $600 млрд с 1 января 2013, если политикам не
удастся договориться о менее резком сокращении бюджетного дефицита.
Агентство уверено, что «обрыв» погрузит экономику США в рецессию.
При этом базовый прогнозный сценарий агентства предполагает, что
компромисс по федеральному бюджету США все-таки будет найден до конца
нынешнего года.
Пока что Fitch наряду с агентством Moody's сохраняют рейтинг США на
наивысшем уровне, третье ведущее агентство Standard & Poor's снизило
рейтинг США в августе 2011 г. с AAA до AA+.
Напомним, в 2013 г. истекает срок снижения налогов, введенного в
начала 2000-х Бушем-младшим. В результате, текущее состояние
американских законов приведет к росту налогов парралельно с сокращением
госрасходов. Эту ситуацию и стали называть «фискальным, или бюджетным,
обрывом» – график бюджетного дефицита в случае реализации описанного
сценария по форме напоминает обрыв.
Согласно прогнозу Управления Конгресса США по бюджету, в случае
реализации «фискального обрыва» ВВП США снизится на 0,5%, а уровень
безработицы вырастет на 1,4% (с нынешних 7,7% до 9,1%) (Lb.Ua
(http://lb.ua). – 2012. – 19.12).
***
Киргизія запропонувала «Газпрому» купити 75% акцій «Киргизгаз» –
національного газового монополіста – за один долар. Про це, як передає
Tazabek, на засіданні парламенту заявив прем'єр-міністр республіки Ж.
Сатибалдієв, повідомляє «Лента.ру».
Згідно з повідомленням, натомість, за його словами, киргизька сторона
зажадала від «Газпрому» «пробачити колишні деякі борги» (про яку суму
йдеться, у повідомленні не сказано). Про реакцію російської сторони на цю
пропозицію також поки не повідомляється.
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Як передає «Вечірній Бішкек», питання про продаж «Киргизгаз» на
засіданні парламенту підняв депутат від соціал-демократичної партії Киргизії
(СДПК) М. Мадемінов.
«Він поцікавився у прем'єра, чи можна в обмін на символічну вартість
компанії домогтися від «Газпрому» модернізації її газопроводів, а також
безперебійних поставок газу в республіку. Ж. Сатибалдієв відповів, що в
даний час такі переговори ведуться», – пише видання.
Раніше заступник глави киргизького монополіста Є. Орленко заявляв,
що за умовами приватизації в розвиток «Киргизгаз» «Газпром» протягом
п'яти-шести років вкладе близько 500 млн дол.
Купівля «Газпромом» контролю в «Киргизгаз» обговорюється ще з 2003
р. Переговори повинні були завершитися у вересні 2012 р., однак цього не
сталося. Сторони продовжать консультації 19 та 20 грудня в Москві.
Прем'єр-міністр Ж. Сатибалдієв припустив, що в ході них «буде поставлено
крапку» (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2012. – 19.12).
***
Працівники державного сектору Греції 19 грудня влаштували
черговий 24-годинний страйк, протестуючи проти майбутніх звільнень
та інших заходів жорсткої бюджетної економії, вжитих урядом. Про це
повідомляє Reuters.
Через виступи держслужбовців Афіни переживають транспортний
колапс – з перебоями працюють метро та трамваї, до страйку приєдналися
співробітники залізничного транспорту і працівники аеропортів. Державні
лікарні працюють із залученням резервного персоналу, більшість
держустанов взагалі закриті.
У 2012-2013 рр. 27 тис. грецьких держслужбовців буде відправлено у
відпустку на рік із пониженим утриманням, після чого більшість із них буде
переведено на іншу роботу або звільнено.
Як повідомлялося, Греція отримала черговий кредит у рамках другої
програми допомоги з боку Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.
Рішення виділити Афінам заморожені фінансові кошти на суму 34 млрд євро
прийняли 13 грудня міністри фінансів країн-членів зони євро (Укрінформ
(http://www.ukrinform.ua). – 2012. – 19.12).
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