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Якщо Україна не зможе домовити-
ся з російським «Газпромом» про 
зниження ціни на газ, то в третьому 
та четвертому кварталах поточного 
року країну чекають важкі часи. 
За даними Міненерго, у третьому 
кварталі 2011 року Україна купу-
ватиме газ по 350 дол. за тисячу 
кубометрів, а у четвертому — вже 
по 400 дол., що спричинить подо-
рожчання «комуналки» у 2,5-3 рази. 
Наразі ціна блакитного палива для 
підприємств ЖКГ становить 164 
дол. за тисячу кубів. На липень і 
жовтень заплановано два підви-
щення (на 26% кожне), в резуль-
таті яких ця ціна повинна скласти 
260 доларів. Тоді як середня ціна 
російського газу з урахуванням 
ПДВ і транспортування в третьому 
кварталі становитиме 430 доларів.

Близько 20% потреби «кому-
налки» покриває газ українського 
видобутку, тому середня ціна газу 
для неї при нульовій рентабельності 
НАК «Нафтогаз» повинна складати 
близько 360 доларів. Тобто потріб-
не ще одне підвищення ціни газу 
для комунальних підприємств, піс-
ля якого нинішні тарифи на гарячу 
воду й опалення для українців пови-
нні збільшитися в 2,5-3 рази. Ситу-
ація особливо сумна тим, що третій 
квартал — період піку закупівлі газу 
для опалювального сезону. За ті пів-

тора місяця, що до нього залишили-
ся, можна закачати додаткові чотири 
мільярди кубів, але потреби ЖКГ 
у опалювальний сезон — 17-18 мі-
льярдів кубів. Тому ще 10 мільярдів 
доведеться закуповувати за новими 
цінами. 

Радник Юлії Тимошенко з газо-
вих питань Олександр Гудима, як і 
раніше, пропонує відкрити спільний 
фронт із Європою:

«В п’ятницю Янукович буде на 
зустрічі президентів країн Східної 

Європи, і там він може домовитися 
про спільну лінію з країнами регіо-
ну. Середня ціна для Східної Європи 
— 300 доларів, ми ж цілком можемо 
претендувати на неї мінус транзит 
— тобто 270 доларів». 

Нагадаємо, що Україна та Росія 
вже провели перший раунд газових 
переговорів, але він закінчився фак-
тично нічим. Сторони переговорно-
го процесу лише задекларували своє 
бажання подальшої співпраці та до-
мовилися про наступну зустріч.
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Події

Фракція НУ-НС проіснує тільки 
до виборів 
Голова фракції НУ-НС Микола Мартиненко заявив у 
ефірі каналу ТВі, що фракція припинить своє існуван-
ня після парламентських виборів 2012 року. «Наша 
фракція існуватиме до виборів 2012-го. Проте на 
основі партій, членами яких є депутати нашої фракції, 
буде створено потужні фракції в майбутньому парла-
менті», — зазначив депутат, якого цитує «Українська 
правда».

Більшість українців не довіряє 
гривні 
Українці в основному зберігають свої заощадження 
на депозитах, а також вкладають у купівлю іноземної 
валюти. Про це свідчать дані опитування, проведеного у 
Києві в квітні. Найстабільнішою валютою населення вва-
жає євро — 57%, долару надають перевагу 19%, а гривні 
довіряють лише 5% опитаних. При цьому зберігають 
свої заощадження українці в основному в доларах США 
та гривнях — 47% і 41% відповідно. І тільки 10% — в 
євро.

79,5
стільки відсотків українських 
студентів використовують Інтернет 
для роботи і навчання. У Польщі 
— 86,2%. Такими є результати між-
народного дослідження «Студенти 
— образ майбутнього», проведено-
го Інститутом Горшеніна. 

НАСЛІДКИ СТИХІЇ 

Відновлення Японії після зем-
летрусу та руйнівного цунамі 

може коштувати державі 184 мі-
льярди доларів, повідомив міністр 
економіки країни Каору Йосано.

За його словами, може знадо-
битися випуск державних обліга-
цій для покриття витрат на відбу-
дову.

Прем’єр-міністр Японії На-
ото Кан у кінці квітня заявляв про 
необхідність перегляду та нового 
старту економічних і соціальних 
заходів, які враховували б ті зміни, 
які вніс у життя країни землетрус 
11 березня.

Конкретні напрямки для здій-

снення наміченого плану будуть 
прийняті в червні. Зокрема, перед-
бачається, що в червні цього року 
будуть затверджені напрямки єди-
ної соціальної та податкової ре-
форми, здійснення якої буде про-
ведено протягом трьох наступних 
років. Реформа має оздоровити 
фінансову сферу країни.

При цьому японські фахівці 
запевняють, що економіка країни 
до червня знаходитиметься у фазі 
спаду, переживаючи наслідки бе-
резневих стихійних лих. Але вже 
в другій половині цього року по-
чнеться активний період віднов-
лення.

ГУЧНА ЗАЯВА 

Львів висловив недовіру 
Верховній Раді 

Депутати Львівської обласної 
ради висловили недовіру Вер-

ховній Раді. «За» таке рішення 
проголосувало 73 депутати під 
час сесії Львівської обласної ради 
24 травня. Парламент потрапив у 
проблемне становище щодо своєї 
легітимності, йдеться у зверненні. 
Річ у тому, що народ не обрав чин-
ний депутатський корпус під нові 
повноваження, а також не обирав 
чинної більшості, яка утворилася 
шляхом приєднання «тушок». 

Львівські депутати наголошу-
ють також, що замість проведення 

швидких і ефективних реформ, 
більшість у парламенті займається 
популізмом, проведенням псевдо-
реформ, збільшенням видатків на 
утримання чиновницького апара-
ту, а простих громадян доводить 
до зубожіння.

«Тому депутатський корпус 
Львівської обласної ради вважає, 
що ВРУ з такою більшістю вичер-
пала кредит довіри українського 
народу та повинна бути розпуще-
ною», — підсумували депутати у 
зверненні, спрямованому до Пре-
зидента Віктора Януковича.

ЗАКОНОДАВСТВО 

Віктор Янукович підписав 
закон про однакові умови 
започаткування бізнесу 

Президент Віктор Янукович 
підписав закон, яким створю-

ються однакові стартові умови для 
започаткування ведення бізнесу в 
Україні суб’єктами господарюван-
ня. Про це ідеться у повідомленні 
прес-служби глави держави.

Як відомо, закон «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів щодо спрощення процедури 
започаткування підприємництва» 
запроваджує можливість для за-
сновників юридичних осіб (крім 
акціонерних товариств) створю-
вати статутні фонди у розмірах та 

у складі, що їм необхідні для запо-
чаткування власної справи.

Законом також мінімізуються 
витрати власних коштів засновни-
ків на етапі створення юридичних 
осіб, які нині витрачаються на 
оплату банкам при відкритті тим-
часових рахунків, та на внесення 
грошових коштів як вкладів до 
статутних фондів до моменту про-
ведення їх державної реєстрації як 
юридичних осіб.

Крім того, мінімізуються ви-
трати на сплату нотаріального за-
свідчення підписів засновників на 
установчих документах і рішення 
засновників або уповноважено-
го ними органу про створення 
юридичної особи. Також законом 
спрощуються чинні вимоги щодо 
обов’язкового нотаріального 
оформлення окремих документів, 
які подаються на проведення дер-
жавної реєстрації.

Реалізація закону дозволить 
спростити й оптимізувати проце-
дури зі створення юридичних осіб 
різних організаційно-правових 
форм господарювання.

ЦІКАВІ ЦИФРИ  

Українці, які живуть у прикордонні, витратили 
в Польщі 270 мільйонів доларів

Громадяни України, які перети-
нали польський кордон у рамках 

малого прикордонного руху (МПР), 
минулого року витратили у Поль-
щі близько 270 мільйонів доларів. 
За даними дослідження польського 
комітету статистики GUS, це скла-
ло майже третину всіх приватних 
витрат українців у польських ма-
газинах 2010 року. За даними поль-
ської влади, кількість українців, які 
перетинали польсько-український 
кордон у рамках МПР, у четверто-
му кварталі минулого року зросла 
до 1,2 мільйона з близько 300 тисяч 
у першому кварталі минулого року. 
Загалом за весь рік у рамках малого 

прикордонного руху прикордонни-
ки зафіксували 3,6 мільйона перети-
нів із близько дев’яти мільйонів усіх 
перетинів кордону українцями. При 
цьому в четвертому кварталі влас-
ники дозволів МПР становили по-
ловину тих, хто перетинав польсько-
український кордон.

GUS відзначив, що 75% україн-
ців, які їздили до Польщі, живуть на 
відстані до 50 кілометрів від кордо-
ну, з них 65% — у 30-кілометровій 
зоні, яка дозволяє подорожувати 
в рамках МПР. Польський комітет 
статистики відзначив позитивний 
вплив МПР на полегшення перетину 
кордону між Україною та Польщею. 

За даними GUS, українці торік при-
ватно придбали у Польщі товарів 
майже на 800 мільйонів доларів (за 
поточним курсом). Зазначимо, що 
Польща й Україна запровадили сис-
тему малого прикордонного руху, в 
рамках якого українці, які живуть не 
далі тридцяти кілометрів від кордо-
ну, можуть приїжджати до Польщі 
без віз, із 1 липня 2009 року.

Влада країни заявляла, що пла-
нує добиватися від Єврокомісії до-
зволу на розширення зони МПР до 
п’ятдесяти кілометрів із передбаче-
них нині угодою 30 км.ЗАЛЯКУВАННЯ 

Російський президент погрожує 
Заходу холодною війною 

Президент Росії Дмитро Мед-
ведєв закликає країни Заходу 

домовитися з Москвою щодо про-
екту протиракетної оборони, яка 
повинна з’явитися в Європі в 2020 
році.

У протилежному випадку, на-
голосив Медведєв, Європа ризикує 
повернутися до часів «холодної 
війни». Про це російський пре-
зидент заявив на міжнародному 
юридичному форумі в Петербурзі.

Начальник Генштабу Збройних 
сил Росії Микола Макаров заявив 
на форумі, що до 2020 року страте-
гічний баланс між Росією та США 
може бути порушений. За словами 

Макарова, це відбудеться в міру 
розвитку Сполученими Штатами 
своєї глобальної системи протира-
кетної оборони.

ПОЗИЦІЯ 

20 травня за ініціативою амери-
канської сторони відбулася 

телефонна розмова між Президен-
том Віктором Януковичем і віце-
президентом США Джозефом 
Байденом. Про це інформує прес-
служба Президента. Відповідно 
до повідомлення, США готові під-
тримати укладення між Україною і 
Євросоюзом угоди про асоціацію. 
Байден висловив рішучу підтрим-
ку розвитку відносин між Украї-
ною та ЄС, наголосивши, що США 
готові підтримати успішне завер-

шення переговорів про укладення 
угоди про асоціацію. «Розвиток 
України під Вашим керівництвом 
дуже важливий для перетворення 
України у міст між Росією та Євро-
пою», — підкреслив Байден. Окрім 
того, сторони обговорили розви-
ток двосторонніх відносин і обмі-
нялися думками з приводу ситуа-
ції на Близькому Сході, йдеться у 
повідомленні.  Нагадаємо, у червні 
Україна і ЄС проведуть 19-й раунд 
переговорів щодо укладення угоди 
про асоціацію.

США підтримують угоду між 
Україною і ЄС про асоціацію 

На відбудову Японії знадобиться 
понад 180 мільярдів доларів 

Опалення в Україні подорожчає в три рази

НАЙКРАЩІ ВНЗ 2011 


