
Варшавська прокуратура ухвали-
ла рішення розпочати офіційне 

розслідування справи щодо зневаж-
ливих висловлювань ведучих поль-
ської радіостанції Eska Rock Куби 
Воєвудського та Міхала Фігурського 
про українок. Про це повідомила за-
ступник прокурора районної про-
куратури Warszawa-Praga Południe, 
яка займається цією справою, Анна 
Левандовська, пише «Українська 
правда».

За її словами, слідчі кваліфікува-
ли цю справу за статтею Криміналь-
ного кодексу, яка передбачає пока-
рання до трьох років ув’язнення за 
«публічну зневагу до групи людей 
чи окремої людини через її націо-
нальну, етнічну, расову чи релігійну 

приналежність чи відсутність релі-
гійних переконань».

Суд також може покарати по-
рушників закону фінансово, призна-
чивши штраф від 25 тисяч до понад 
250 тисяч євро.

Польська прокуратура розпоча-
ла попереднє розслідування з при-
воду образливих висловлювань про 
українок на підставі повідомлень за-
собів масової інформації наприкінці 
червня. Воно мало завершитися або 
закриттям справи, або рішенням 
про початок офіційного розсліду-
вання.

Висловлювання Воєвудського та 
Фігурського про хатніх робітниць із 
України спричинили міжнародний 
скандал, коли українське МЗС ви-

ступило з вимогою публічних ви-
бачень. Польське ж МЗС назвало 
репліки ведучих «ідіотичними та 
хамськими».

Мінсоцполітики оприлюдни-
ло прогнозні розміри соці-

альних стандартів на 2013 рік. Ці 
параметри вже узгоджені з Феде-
рацією профспілок (ФПУ) і Феде-
рацією роботодавців. 

Як інформує «Комерсант-
Україна», згідно з документом, 
середньорічне зростання міні-
мальної зарплати, прив’язаної до 
прожиткового мінімуму для пра-
цездатних, складе 8,7%, збільшив-
шись із рівня нинішнього року на 
96 гривень — до 1194 гривень. У 
2013 р. стандарти підвищувати-
муть чотири рази замість п’яти, 
передбачених цьогоріч, й у грудні 
обидва показники складуть 1230 

гривень. 
Прогноз прожиткового мі-

німуму (ПМ) розраховувався як 
показник грудня 2012 року, збіль-
шений на очікувану в 2013 році 
інфляцію в 5,9%. Значно наблизи-
ти ПМ до його фактичного роз-
міру дуже складно, оскільки він у 
цінах червня вже перевищив 1300 
гривень. Середньорічне зростання 
ПМ для непрацездатних, до якого 
прив’язується мінімальна пенсія, 
виросте на 9,3% — до 921 гривні. 
Крім того, посадовий оклад пра-
цівників I тарифного розряду єди-
ної тарифної сітки зросте поміт-
ніше — на 18,3% (середньорічне 
збільшення до 946 гривень, а фак-
тичне — до 982). На це збільшення 
необхідно 18 мільярдів гривень. 

«Запропоноване підвищення 
— профанація. У нас нема доступу 
до інформації, щоб дати свої про-
гнози. Рахункова палата ще кілька 
років тому зазначала, що фактич-
ний прожитковий мінімум має 
бути близько 2000 гривень, тому 
до таких показників ми будемо ще 
довго йти», — пояснила заввідді-
лом соцполітики Національного 
інституту стратегічних дослі-
джень Ольга Піщуліна. 

Перегляд пільг і їх одержувачів 
звільнив би ресурс для більш зна-
чного підвищення соцстандартів, 
вважають експерти, але на таку ре-
візію в Кабміні не згодні.
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Події

Литвин підписав «мовний» закон

В Україні хочуть переглянути усі 
соцстандарти

Голова Верховної Ради Володи-
мир Литвин підписав закон про 

засади державної мовної політики, 
що розширює застосування росій-
ської мови на регіональному рівні. 
Закон уже скерований на підпис 
Президенту Віктору Януковичу, 
йдеться на сайті Верховної Ради. 

Як відомо, Верховна Рада 3 
липня прийняла Закон України 
«Про засади державної мовної по-
літики», що значно розширює сфе-
ру застосування російської мови. 
Автори законопроекту — депута-
ти фракції Партії регіонів Вадим 
Колесніченко й Сергій Ківалов.

Прийняття цього закону спро-
вокувало низку протестів у країні. 
Зокрема, відразу після голосуван-
ня біля Українського дому в Києві 
проводилося голодування й масо-
ва акція протесту.

Голова Верховної Ради Литвин 
відмовлявся підписувати цей за-
кон і написав заяву про відставку, 
одначе депутати проголосували 
проти. Закон набуває чинності піс-
ля підписання Президентом. 

Об’єднана опозиція «Батьків-
щина» переконана, що Володимир 
Литвин не мав жодного права під-
писувати закон про мови, тому 
що ані в першому, ані в другому 
читанні його не ухвалювали. Про 
це йдеться у заяві цієї політичної 
сили.

«Такого закону просто не іс-
нує. Порушення Конституції та ре-
гламентних норм і процедур були 
настільки обурливими, що немає 
жодних правових підстав вважати 
цей стос паперів законодавчим ак-
том», — сказано в заяві.

За словами опозиції, підписав-
ши «цю антиконституційну писа-
нину як закон, Литвин став співу-
часником злочину».

Україні потрібна сильна армія

«Газпром» визнали 
найприбутковішою компанією 
Російський газовий монополіст «Газпром» посів перше 
місце в рейтингу найбільш прибуткових компаній у 
світі за підсумками 2011 року, складеному американ-
ським виданням Forbes. У 2011 році компанія заробила 
44,46 млрд. дол. Друге місце обіймає американська 
ExxonMobil, яка раніше лідирувала. У 2011 році вона 
отримала 41,6 млрд. дол. чистого прибутку. На третьо-
му місці опинився китайський банк Industrial and 
Commercial Bank of China, прибуток якого за минулий 
рік склав 32,14 млрд. дол. 

Україна експортує зброї на 
1,5 мільярда доларів
Про це під час прес-конференції повідомив 
директор Центру дослідження армії, конверсії та 
роззброєння Валентин Бадрак. 2012 рік вважається 
сприятливим для збройного бізнесу: було підписано 
низку вагомих угод, на головних етапах виконання 
перебувають контракти, підписані у 2009 році. Най-
більшу частку в експорті становить авіатехніка та 
бронетехніка. Менший відсоток складають комплек-
туючі.

76%
стільки європейських уболі-
вальників, опитаних під час 
Євро-2012, хочуть повернутись 
в Україну як туристи. Про це 
повідомила аналітик Інститу-
ту світової політики Оксана 
Пилявець.

Українці розкуповують елітну нерухомість 
у Греції

У Варшаві почали розслідувати справу про образу українок 
польськими ведучими
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Наприкінці липня — початку 
серпня Україна відзначає свята 
військових: 29 липня — День флоту, 
2 серпня — День аеромобільних 
військ, 5 серпня — День Військово-
повітряних сил.

Українська армія починає під-
німатися разом із економікою краї-
ни. Закон «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік» передбачає ви-
ділення Міноборони 16,4 мільярда 
гривень, що становить 1,1% ВВП.

УКРАЇНІ — НОВІ КОРАБЛІ

Державну цільову оборонну 
програму будівництва кораблів кла-
су «корвет» Кабінет Міністрів під 
керівництвом Миколи Азарова за-
твердив 9 листопада 2011 року. 

Передбачається, що до 2021 року 
буде побудовано чотири кораблі 
цього класу загальною вартістю 16,2 
мільярда гривень. Будівництво пер-
шого корвета почалося в травні 2011 
року. Згідно з проектом, водотон-
нажність корабля становитиме 2500 
т, довжина — 112 м, осадка — до 5,6 
м, швидкість ходу — до 32 вузлів, ав-
тономність — 30 діб, дальність пла-
вання — 4000 миль, екіпаж — 110 
осіб. На ньому розміщено озброєн-
ня, що дозволяє виконувати функ-
ції ППО, ПЧО, а також протикора-
бельної оборони, буде застосована 
технологія малопомітності. В цілому 
корабель вийшов цілком сучасним, 
а за деякими технічними рішеннями 
він перевищує показники закордон-
них аналогів.

Озброївши свій флот такими 
суднами, Україна зміцнить власну 
обороноздатність. Також вітчизняні 
кораблі зможуть брати участь в ан-
типіратських і миротворчих опера-
ціях по всьому світі.

ЕКОНОМІКА І ОБОРОННО-
ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
(ОПК)

Якщо ми не будемо будувати 
свій військовий флот, то кораблі до-
ведеться купувати за кордоном, а це 
набагато дорожче. Українська армія 
закуповує зараз у ОПК країни лише 
10-15% від усього озброєння. Тобто, 
маючи потужний потенціал вироб-
ництва зброї, наша країна 90-85% 
закуповує його за кордоном! Таке 
становище потрібно терміново ви-
правляти. Тому Президент України 
Віктор Янукович і військове керів-
ництво країни пропонують не тіль-
ки збільшити держзамовлення, але 
і зробити виробництво озброєння і 
військової техніки для власної армії 
та флоту істотною частиною діяль-
ності ОПК, виробивши цілу стра-
тегію «спільного розвитку зброй-
них сил і оборонно-промислового 
комплексу». Так розвивається ОПК 
у провідних країнах світу.

Багато економічно розвине-
них країн не можуть виробляти те, 
що можливо виготовити в Украї-
ні. Чому? Вони входять до різних 
військових блоків, наприклад, до 
НАТО. Промисловість цих країн 
скута загальними стандартами, що 
передбачає купівлю комплектуючих 
за кордоном або виробництво ліцен-
зійного продукту. Оскільки Україна 
— позаблокова держава, наша армія 
буде озброюватися за своїми стан-
дартами на основі розробок вітчиз-
няного ОПК.

Поставивши пріоритетом техні-
ку власного виробництва, у лютому 
2012 року уряд затвердив держпро-
граму розвитку озброєння на 2012-
2017 рр. Згідно з нею, крім згаданих 
«корветів», знову фінансується ви-
робництво унікального транспорт-
ного літака Ан-70. Це дасть змогу 
українським десантникам здійсню-
вати операції у важкодоступних «га-
рячих точках» в усьому світі.

Вперше за часів незалежності 
України у програмі особлива увага 
приділяється ППО. До 2020 р. армія 
отримає більше ста зенітних комп-

лексів «Панцир» і більше 30 систем 
«Витязь». Надійшло 11 нових і на-
дійде 29 модернізованих зразків РЛС 
різних типів, а також переносний 
ракетний комплекс «Стугна-П».

ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ?

За «помаранчевої» влади вважа-
лося, що армію потрібно зменшува-
ти і здешевлювати, мовляв, колеги з 
НАТО завжди прийдуть на допомо-
гу. У нинішнього керівництва країни 
інший підхід. Розміщення замовлень 
для армії на 160 оборонних підпри-
ємствах Харкова, Краматорська, За-
поріжжя, Дніпропетровська, Мико-
лаєва, Херсона — це завантаження 
виробничих потужностей, робота і 
стабільна зарплата людям. Заведен-
ня цього економічного «годинника» 
дає стимул для розвитку комер-
ційного виробництва. Адже якщо 
високотехнологічне виробництво 
працює, то на нього швидше під-
уть інші, невійськові замовлення. А 
гроші, взяті зі зростання загальної 
економіки для зростання ОПК, ще й 
системно повертаються назад у ви-
гляді економії на закупівлі зброї та 
експорті озброєнь.

КОНТРАКТНА АРМІЯ І 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Українська армія поступово пе-
реходить на контракт. У 2012 році 
100% сержантських посад будуть 
укомплектовані військовослужбов-
цями за контрактом. Це логічно, 
оскільки термін строкової служби 
серйозно скорочений. До 2017 року 
частка професійних військовослуж-
бовців у армії України становитиме 
80%. До 2020 року перехід на контр-
акт буде завершено по всій армії. 
Але контрактники вимагають біль-
ше зарплат, аніж призовники, тому 
зростання платні буде збалансоване 
скороченням чисельності особового 
складу.

Не забуває влада і про тих, хто 
сьогодні несе службу. Україна в 2012 
році витратить 500 мільйонів гри-
вень для будівництва 2 140 квартир 
для військовослужбовців і їхніх сі-
мей. Ця сума становить понад 30% 
загальних витрат Кабміну на під-
тримку державних програм соціаль-
ного будівництва. У 2011 році 1 608 
сімей уже отримали житло.

На 2012 рік передбачено збіль-
шення рівня грошового забезпечен-
ня військовослужбовців на 160-360 
гривень залежно від посади за ра-
хунок підвищення розміру премії 
на 30%. У 2,5 разу з 1 січня 2012 р. 
збільшено розмір премії в іноземній 
валюті миротворцям. Українських 
миротворців знають у всьому світі, 
вони проявили себе у багатьох «га-
рячих точках». Участь у миротвор-
чих акціях — не просто шляхетна 
справа: вона піднімає авторитет 
країни, красномовно свідчить про 
те, що з такою сильною державою 
варто рахуватися.

Заможні українці підвищили у 
півтора разу рівень продажів 

нерухомості на островах в Егей-
ському, Іонічному та Середзем-
ному морях Греції, повідомили в 
Грецькій асоціації ріелторів.

За словами експертів організа-
ції, заможні українці дедалі часті-
ше стають власниками місцевого 
елітного житла, оскільки через 
важке економічне становище у 
країні ціни на нього досягли міні-
мальної позначки.

«Найбільш популярні серед 
українців острови Тасос, Хіос і Мі-
конос. Крім того, відзначено зрос-
тання продажів котеджів і бунгало 
на Криті й інших улюблених міс-
цях відпочинку туристів із Украї-
ни та Росії», — зазначив представ-
ник асоціації Спірос Думіс.

Варто зазначити, що в той час, 
коли громадяни України задив-

ляються на котеджі, росіяни вже 
пішли далі та цікавляться покуп-
кою цілих островів архіпелагу. 

Нагадаємо, що уряд Греції до-
зволив продавати свої найкращі 
острівні території іноземцям через 
затяжні фінансові проблеми краї-
ни.


