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Після опублікованої журналом «Фо-
кус» інформації «200 найбагатших 
українців» починаєш розуміти, що 
якщо криза і страшна, то тільки для 
народу. Для його «слуг», а також 
тих, хто наближений до них, вона 
виявилась рідною матінкою. Cтатки 
окремих осіб зросли в декілька 
разів. І вимірюються мільярдами та 
мільйонами доларів. 

МІЛЬЯРДЕРІВ ПРИБУЛО

Кількість тих, хто наростив ка-
пітал, суттєво зросла. Якщо в 2010-
му доларових мільярдерів в Україні 
було лише вісім, то 2011-й дав аж 
21. Нагадаємо, у 2009-му — лише 
чотири. Сьогодні загальний статок 
багатіїв, за інформацією «Фокуса», 
оцінюється майже в 58 мільярдів до-
ларів. Перше місце, як завжди, — за 
Ринатом Ахметовим. Його прибутки 
виросли майже втричі — з шести 
мільярдів у 2010-му до 16 мільярдів 
доларів у 2011-му. Для порівняння, 
видаткова частина Держбюджету 
на 2011 рік становить 40,7 мільяр-
да доларів. Тобто загальний статок 
мільярдерів більший за річний бю-
джет країни. А якщо порахувати ще 
й офіційні та неофіційні прибутки 
мільйонерів, то це складе, можливо, 
і два, і три державних бюджети.

Сьогодні масове оприлюднення 
декларацій високих чиновників із 
того ж таки Кабінету Міністрів з мі-
німізованими доходами (практично 
показують тільки зарплати, і ті, до 
речі, в десятки разів перевищують 
заробітки основного населення) го-
ворить лише про те, що реальні до-
ходи вони приховують. Свідченням 
цього є шикарні будинки, в яких 
мешкають, а реєструють лише адре-
си квартир. Дорогущі автомобілі, 
якими користуються, але запису-
ють на дітей і родичів. Наявність 
бізнесу, зареєстрованого на членів 
родини або переведеного в кіпрські 
компанії, з якими тут же приходять 
на Україну. Шикарне життя дітей, 
онуків, які намагаються щоразу про-
демонструвати свою розкіш на всі-
ляких подіумах, тусовках. Варто по-
дивитись передачу «Світське життя» 
з Катериною Осадчою. Придбання, 
особливо помітно, земельних діля-
нок. Нарощування коштів на влас-
них банківських рахунках з різного 
роду дивідендів, роялті. І що голо-
вне, абсолютно не несуть відпові-
дальності за те, що отримують одні 
прибутки, а власність збільшують у 
рази. Навіть закон про боротьбу з 
корупцією, який нещодавно прийня-
ли, умудрились проголосувати так, 
щоб норма, за якою держслужбовці 
мають фіксувати витрати, вступила 
в дію лише з січня 2012 року. Зали-

шили час на оборудки.
Серед особливо «бідних» — де-

путати Верховної Ради. Цьогоріч на 
утримання вони собі вділили 924 
мільйони гривень, що на 50 міль-
йонів більше від минулорічного. Як 
порахував «Кореспондент», на кож-
ного з них у місяць припадає 56 ти-
сяч виплат(!). До уваги не береться, 
хто ти: провладний, опозиційний — 
гроші всіх притягують. Це тільки на 
мітингах вони вболівають за народ, 
насправді прагнуть якнайшвидше 
добратись до державного коритця 
і влаштувати собі райське життя. 
Сюди входять як зарплата, так і різ-
ного роду надбавки до неї. Для по-
рівняння: в європейських країнах, 
як от Великобританія та Франція, 
зарплата депутата більша від серед-
ньої по країні всього лише в 2,6-2,9 
разу, у США — в 4,3 разу. А якщо 
ще проаналізувати, як працюють 
їхні обранці та який рівень життя 
вони забезпечують своїм народам 
і наші, то висновок напрошується 

єдиний — українське суспільство 
легко може обійтися без вищезгада-
ного інституту. Насправді ж ніхто не 
заперечує, що зарплата чиновників 
повинна бути достойною, але коли 
вона йде в такий розрив із більшою 
частиною населення — це принай-
мні непристойно. 

Наведемо ще одну статистику. За 
оцінкою експертів, дані прозвучали 
на одній із передач Савіка Шустера, 
сьогодні в Україні 42,5% населення 
отримує в рік доходів менше 1000 
доларів, 53,4% — від тисячі до 10 ти-
сяч доларів, 4% — від 10 тисяч до 100 
тисяч і лише 1% — більше ста тисяч 
доларів. Зверніть увагу: один відсо-
ток багатих, 96% — бідних і тільки 
4% — середній клас. А тепер про-
аналізуємо рівень життя польських 
громадян. Лише 8,3% отримує дохо-

ди менше 1000 доларів. 36,4% — від 
1000 до 10 тисяч, 50,4% — від 10 ти-
сяч до 100 тисяч і 4,9% — понад 100 
тисяч. Тобто більша половина насе-
лення — середній клас. Нагадаємо, 
в розвинутих європейських країнах 
або в тих же Сполучених Штатах ма-
лий і середній бізнес становить 70%. 
До речі, Росія від України далеко не 
відійшла. У неї 23% — середній клас і 
2% багатих. Решта — виживають. Це 
щодо того, куди нам рухатися — до 
Європи чи Росії.

ЛЮДЕЙ ЛЯКАЄ ЗАВТРАШНІЙ 
ДЕНЬ

Той виток росту цін, який спо-
стерігаємо щодня, на продукти, про-
мислові товари, бензин, зростання 
тарифів на комунальні послуги, газ, 
змушують мандражити не одного 
українця. А якщо до цього ще дода-
ти розрекламовані урядом реформи: 
пенсійна, житлова, де тебе в один 
момент можуть позбавити засобів 
до існування або викинути на вули-
цю без суда і слідства, — тим біль-
ше. 

Хіба може лише збільшення 
пенсійного віку вирішити питання 
фінансування пенсій? Навпаки. В 
нашій ситуації можливість продо-
вження роботи автоматично веде 
до зростання безробітних, особливо 
серед молоді, оскільки, на превели-
кий жаль, сьогодні немає серйозної 
державної пограми розвитку малого 
та середнього бізнесу. З іншого боку, 
жоден керівник, з тим фінансовим 
навантаженням, яке він зараз має, 
не стане збільшувати штат. Навпаки, 
задля економії по максимуму опти-
мізує своє виробництво за рахунок 
скорочення чисельності працюючих, 
зауважимо, не введенням нових тех-
нологій, бо й на них треба кошти, а 
скороченням працюючих. Навіть ті, 
хто донині самозаймав себе, масово 
пішли здавати свідоцтва про підпри-
ємницьку діяльність.

Хто б міг подумати, що молодий, 
красивий, впевнений в собі колиш-
ній банкір Сергій Тігіпко виявить-
ся настільки бездарним реформа-
тором. За проголошеними ним же 
перед президентськими виборами 
лозунгами ми побачили приміти-
візм його дій. Для Тігіпка провести 
пенсійну реформу означає єдине — 
тупо наповнити Пенсійний фонд. А 
де ж накопичувальна система, про 
яку говоримо стільки років? Чому 
збережені пільги для одних і обме-
жені фінансово інші? Що мається 
на увазі. Перше, державні службовці 
й надалі отримуватимуть пенсію в 
розмірі 80% (зараз 90%) від зарпла-
ти, всі решта — 50%. По-друге, той, 
хто отримує 20, 40, 70 тисяч у місяць 
(у того ж таки Олександра Мороза 
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Події

Партії не звітуватимуть про 
виконану роботу 
Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект, 
згідно з яким парламентські партії мали б щорічно 
звітувати перед виборцями за виконання партійної та 
передвиборної програми. За відповідний документ, 
автором якого є депутат від Народної партії Олег За-
рубінський, проголосували лише тридцять депутатів 
із 226 необхідних, повідомляє «Українська правда». 
Документом передбачалося публікувати відповідні 
звіти в газетах «Голос України» й «Урядовий кур’єр».

Ціна на бензин А-95 
перевищила межу в 10 гривень 
З 15 по 22 квітня середні по Україні роздрібні ціни на 
нафтопродукти збільшилися на 0,6-2% (в середньому 
на 1,1%). Середня по Україні роздрібна ціна на бензин 
А-95 уперше перевищила 10 грн./літр. Про це повідо-
мили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ). Так, за 
даними моніторингу «А-95», з 15 по 22 квітня середні 
по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися 
таким чином: бензин А-92 подорожчав із 9,63 грн./л до 
9,74 грн./л; бензин А-95 — з 9,89 грн./л до 10,05 грн./л; 
дизельне пальне — з 9,55 грн./л до 9,72 грн./л.

10
як мінімум через стільки років 
Україна зможе видобувати газ і 
нафту в промислових обсягах на 
шельфі Чорного моря. Про це за-
явив Прем’єр Микола Азаров на 
семінарі з представниками регіо-
нальних ЗМІ.

У Німеччині вважають, що альтернативну енергетику в 
Україні блокують олігархи

Екс-міністр довкілля Німеччини 
Юрґен Тріттін вважає, що ката-

строфи, подібні до аварії на Чорно-
бильській АЕС та японській «Фуку-
сіма-1», неможливо виключити.

Зважаючи на це, сказав він в 
інтерв’ю «Deutsche Welle», світ пови-
нен відмовитися від атомної енергії. 
«Зважаючи на те, що такі катастро-
фи неможливо виключити на жод-
ній АЕС світу, це може означати 
лише одне: ми повинні позбутися 
залежності від цієї технології та як-
найшвидше відмовитися від атомної 
енергії», — сказав колишній німець-
кий міністр.

На зауваження, що в Україні, 
Росії та Білорусі досі роблять став-
ку на атомну енергетику, він зазна-
чив: «Ставлення до атомної енергії 
завжди визначається певними по-
літичними й економічними інтер-
есами». 

«Якщо поглянути на глобус, то 
виникає питання, навіщо Брази-
лія, яка 90% енергії отримує з води 
і має великі поклади нафти та газу, 
обов’язково прагне отримати атом-
ну енергію? Це майже не стосується 
енергетичної політики. Це пов’язано 
з інтересами великих і монопольних 
компаній та їхньою співпрацею з 
державними чиновниками, — зазна-

чив Тріттін. — Такі технології сприя-
ють утворенню великих монополій, 
або, якщо говорити мовою країн, 
які ви згадали, — таких олігархій... 
На відновлюваних джерелах енергії 
не заробляють таких грошей, як на 
атомній енергії».

Тріттін зауважив, що в Євро-
пейському Союзі «є кілька країн, 
які живуть без атомної енергії та не 
планують будувати АЕС». «Загалом 
у ЄС зменшується кількість атомних 
станцій. Будуються лише дві нові — 
у Фінляндії та Франції. У наступні 
двадцять років ми побачимо ради-
кальне скорочення атомної енерге-
тики в Євросоюзі... У світі атомна 
енергія відіграє другорядну роль. 
Лише 4% струму надходить від АЕС. 
Тобто у суспільній дискусії роль 
атомної енергетики не відповідає її 
реальному значенню», — заявив ко-
лишній міністр довкілля ФРН.

ПРОГНОЗ 

ДАМОКЛІВ МЕЧ 

У жовтні Президент планує 
звільнення непопулярних 
губернаторів 

Президент Віктор Янукович 
за рік до парламентських ви-

борів, у жовтні 2011 року, планує 
звільнити непопулярних губерна-
торів. Для цього в регіони країни 
відправлять групи соціологів, які 
вивчать рейтинги керівників тієї 
чи іншої області.

Непопулярні чиновники бу-
дуть оголошені винними в погір-
шенні соціально-економічної си-
туації та відправлені у відставку. 
Про це порталу «Новый регион» 
повідомило джерело в Партії ре-
гіонів.

Понад те, у бесіді з журналіс-
тами депутати парламенту теж до-

пускають прийдешню «чистку» гу-
бернаторів із низьким рейтингом.

«Те, що Президент стежить 
за інформацією, як губерна-
тори справляються зі своїми 
обов’язками, нема сумніву. І точно 
має величезне значення, як люди 
ставляться до роботи на місцях. 
Тобто оцінка громадської думки 
тут важлива, і вона враховувати-
меться. І якщо будуть знайдені 
вагомі підстави для звільнення ко-
гось із губернаторів, якщо вони не 
будуть справлятися з обов’язками, 
то це — право Президента», — про-
коментував ситуацію депутат ВР 
регіонал Владислав Забарський.

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА 

Хто б міг подумати, що мо-
лодий, красивий, впевне-
ний в собі колишній банкір 
Сергій Тігіпко виявиться 
бездарним реформатором. 
За проголошеними ним же 
перед президентськими 
виборами лозунгами ми 
побачили примітивізм 
його дій. Для Тігіпка про-
вести пенсійну реформу 
означає єдине — тупо на-
повнити Пенсійний фонд. 

Верховна Рада прийняла закон, 
який забороняє використання 

в Україні генетично модифікова-
них організмів у виробництві. 

Згідно з документом, виробни-
цтво буде вважатись органічним 
лише після отримання відповід-
ного сертифікату на виготовлення 
органічної продукції та має про-
водитися винятково з органічної 
сировини, яка відповідає вимогам 
цього закону.

У документі, зокрема, зазна-
чається, що в органічному вироб-
ництві буде заборонено викорис-
тання генетично модифікованих 
продуктів, похідних ГМО та про-
дукції, виготовленої з ГМО.

Понад те, також забороняється 
застосовувати хімічні препарати 
захисту рослин і добрив, викорис-
тання іонізуючої радіації для об-
робки органічних харчових про-

дуктів, кормів або ж сировини, яка 
використовується у органічних 
харчових продуктах чи кормах.

ТОЧКА ЗОРУ 

Тягнибок може вийти у другий тур 
президентських виборів

Партії регіонів є вигідною опо-
зиція в особі ВО «Свобода», і 

вона може спробувати вивести її 
лідера Олега Тягнибока у другий 
тур президентських виборів. Таку 
думку висловила директор фонду 
«Демократичні ініціативи» Ірина 
Бекешкіна в інтерв’ю «ЛігаБізне-
сІнформ».

Говорячи про майбутні парла-
ментські вибори, вона спрогнозу-
вала, що «явка буде низькою, а зна-
чить, можна робити що завгодно, 
особливо, якщо з бюлетенів при-
беруть варіант «проти всіх».

«Маючи адмінресурс, можна 
буде легко маніпулювати. До того 
ж можуть повернути мажоритар-
ні округи (це передбачає робочий 
законопроект Мін’юсту), в яких, 
як правило, не проводяться екзит-
поли», — сказала Бекешкіна.

«Вже зараз є можливість почи-
нати «окучувати» ці округи, і люди 
проголосують реально за тих, хто 
щось для виборців робить. Але 
кандидату мають ще дозволити 
щось робити. Просто так ви не мо-
жете прийти і, скажімо, побудува-
ти дитячий майданчик. Ну, хіба що 
гречку бабусям зможете роздавати 
без дозволу, та й то... Тобто вам 
повинні дозволити робити щось 
для міста чи для села. А дозволи-
ти може тільки влада», — додала 
вона.

«Значить, навіть якщо все буде 
чесно, то все одно у мажоритарних 
округах абсолютна більшість буде 
від Партії регіонів. Цілком можли-
во, що в майбутньому парламенті у 
Партії регіонів буде конституційна 
більшість», — зазначила соціолог.

Говорячи про політичні пер-
спективи лідера БЮТ Юлії Тим-
ошенко, Бекешкіна висловила 
думку, що головне для влади — 
«перекрити опозицію, щоб були 
судимості, щоб не допустити її до 
виборів». «Я не думаю, що будуть 
саджати. Бо, взагалі-то, зараз за 
результатами опитування саме 
Тимошенко сприймається як голо-
вна опозиційна сила в країні», — 
сказала вона.

На питання, чи є у влади мета 
«обезголовити опозицію» до ви-
борів, Бекешкіна відповіла: «Так. 
І витягти Тягнибока як головну 
опозицію. Його намагаються ви-
вести до другого туру президент-
ських виборів, безумовно. Щоб 
повторити сценарій зразка 1999 
року, коли у Кучми був низький 
рейтинг. Тоді дуже важливо було 
дати Кучмі суперника-комуніста, 
тому що «вже краще Кучма». Ви-
мушений вибір».

«Я не впевнена, що тепер у 
них вийде, бо Тягнибок добре за-
кріпився тільки в трьох областях, 
а цього замало для того, щоб про-
йти у другий тур. До того ж є ще 
Яценюк», — додала вона. Водночас 
Бекешкіна зазначила, що «не стала 
би однозначно говорити, що «Сво-
бода» створена Партією регіонів». 
«Вона виникла сама по собі. Інша 
річ, що вона вигідна Партії регіо-
нів. «Свобода» вигідна — вони її 
використовують. Адже не СБУ й 
не Партія регіонів створили Ірину 
Фаріон, вона така є. А ось постій-
но показувати її по телевізору — 
це вже, знаєте, щоб лякати, це вже 
політика», — сказала вона.

Верховна Рада заборонила 
використання ГМО 

Кому — криза, а кому — 


