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Події

51
стільки відсотків українців 
виступають проти надання 
російській мові статусу 
державної, натомість 41% 
громадян підтримує це. 
Про це свідчать результати 
опитування групи «Рейтинг».

Вживані автівки дорожчають
Ціни популярних уживаних автомобілів збільшилися 
приблизно на 2-6%. Як повідомляє ТСН, у першій 
половині 2011 року п’ятирічний Daewoo Lanos 
(найбільш продавана модель на вторинному 
авторинку) коштував у середньому 6330 доларів, у 
2012-му за такий легковик покупцям потрібно було 
віддати вже на 250 «зелених» більше (4%). Крім того, 
зросли ціни і на інші популярні вживані моделі: 
Chevrolet Aveo (на 6%), ВАЗ-2110 (на 2%), Chevrolet 
Lacetti (на 3%), Chery Amulet (на 6%), ВАЗ-21099 (на 
6%).

Крим відвідало три мільйони 
туристів
Крим відвідало близько трьох мільйонів туристів 
(станом на кінець липня), що на 5,5% більше, ніж за 
аналогічний період минулого року. За словами міністра 
курортів і туризму Криму Олександра Лієва, цього 
року найбільше зростання турпотоку зафіксоване в 
Судацькому та Феодосійському регіонах, а також у 
Чорноморському та Роздольненському районах. До 
слова, минулого року за цим показником лідирували 
Ялта, Алушта і Євпаторія. 
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Виступ Президента України, Почесного Лідера Партії  
Януковича на ХIV з’їзді Партії регіонів 30 липня 2012  
Шановні співвітчизники, шановні 
колеги! Парламентські вибори — 
це спільний іспит і для політиків, і 
для всіх громадян. На цих виборах 
ми маємо продемонструвати свою 
відданість принципам демократії, 
верховенству права, високій полі-
тичній і правовій культурі. Переко-
наний, що ми складемо цей іспит на 
відмінно. Ми дамо гідну відповідь 
усім, хто намагається поставити під 
сумнів нашу здатність забезпечити 
прозорий і відкритий виборчий 
процес. Усім, хто прагне використа-
ти майбутню виборчу кампанію для 
чергової дестабілізації суспільно-
політичної ситуації в країні.

Ми не допустимо більше полі-
тичних війн і протистоянь. Україні 
необхідна політична стабільність і 
соціально-економічний розвиток. У 
цьому я бачу головну місію Партії 
регіонів і всіх прогресивних демо-
кратичних сил.

Сьогодні ми проводимо підсум-
ки нашої роботи за попередні два 
роки та узгоджуємо плани на май-
бутнє.

За два останні роки ми пройшли 
непростий шлях. Це шлях стабіліза-
ції та запровадження модернізації 
країни. Це був час долання руїни, що 
спіткала Україну в 2008-2009 роках. 
Згадайте, якою була наша країна в ті 
часи: знекровлена світовою еконо-
мічною кризою, з інфляцією більше 
20%, з шаленим рівнем безробіття та 
зростаючою заборгованістю з заро-
бітної плати. За 2009 рік українська 
економіка зменшилася на 15%.

Ми прийняли цю спадщину, ми 
були свідомі тих викликів і загроз, 
що постали перед нашою країною. 
І ми, без перебільшення, зберегли 
Україну.

Перший висновок, який я хочу 
зробити за результатами нашої ро-
боти за попередні два роки, — еконо-
мічну руїну подолано. Ми стабілізу-
вали українську економіку. Інфляція 
за останні роки склала нижче 0,1%. 
Це найкращий показник за останні 
десятиліття.

Таку низьку інфляцію ми змо-
гли отримати завдяки стабільним 
державним бюджетам, дефіцит яких 
за 2010-2012 роки знизився в рази. 
Незважаючи на доволі складну еко-
номічну ситуацію, ВВП України за 
минулий рік зріс більше ніж на 5%. 
Його зростання продовжується і 
цього року.

Ми зібрали рекордний урожай 
зерна. На третину зріс український 
експорт товарів. Валютний курс 
гривні стабільний. Цій стабільності 
сприяли майже 11 мільярдів дола-
рів приросту прямих іноземних ін-
вестицій в Україну за попередні два 
роки.

З початку 2012 року ми розраху-
валися по багатьох зовнішніх боргах 
України. Не ми їх створювали, але 
ми змогли сумлінно їх виплатити. 
Зростає обсяг депозитів у банках, 
причому найбільший рівень зрос-
тання — по депозитах у гривні. Це 
засвідчує те, що українці відновили 
довіру до вітчизняної валюти, до 
банківської системи, до української 
економіки загалом.

Зростання депозитів дозволяє 
розширювати кредитування еконо-
міки.

Другий висновок. Шлях від кри-
зи до розвитку — це шлях глибокої 
модернізації країни. Й альтернативи 
не існує. Ми прийняли новий Подат-
ковий кодекс, розпочавши процес 
зниження податкового тиску на біз-
нес. Прийнята також нова редакція 
нового Бюджетного кодексу, яка по-
силила фінансову підтримку місце-
вого самоврядування.

Ми провели пенсійну реформу, 
врятувавши від можливого бан-
крутства Пенсійний фонд. Нами 
розпочата адміністративна рефор-
ма. Скорочено бюджетний апарат 

і посилено якість надання адміні-
стративних послуг. Так, уже сьогод-
ні на третину скорочено кількість 
платних адміністративних послуг 
центральних органів виконавчої 
влади. Майже на 44% скорочено пе-
релік платних господарських послуг. 
Скасовано необхідність надання 180 
документів при одержанні понад 
70 адміністративних послуг. Влада 
створює відкриті та прозорі центри 
послуг, у яких люди в найкоротший 
термін отримують послуги як орга-
нів виконавчої влади, так і органів 
місцевого самоврядування. Вже 
нині створений і розпочав роботу 
71 такий центр. Зокрема, в Вінниці, 
Дніпропетровську, Івано-Франків-
ську, Києві, Донецьку, Луганську, 
Сумах, Харкові, Кіровограді, Львові, 
Запоріжжі, Одесі, Сімферополі. До 
кінця року такі центри будуть від-
криті у Севастополі, Рівному, Черні-
гові, Ужгороді, Черкасах, Чернівцях, 
Луцьку, Тернополі, Хмельницькому.

Започатковані системі реформи 
у сферах медицини й освіти. Чимало 
з наших кроків були непопулярни-
ми. Але нас хвилювали не рейтинги, 
а доля і майбутнє країни. Як свого 
часу казав прем’єр-міністр Велико-
британії В. Черчілль: «Державні ді-
ячі відрізняються від політиків тим, 
що думають не про майбутні вибо-
ри, а про майбутнє країни».

Результати цих реформ уже пра-
цюють на Україну, на добробут кож-
ного громадянина нашої держави.

Третій висновок. Наші успіхи в 
покращенні життя людей — на осно-
ві реальних економічних досягнень. 
Підвищення зарплат, соціальних 
виплат і пенсійного забезпечення, 
створення нових робочих місць — 
це ті завдання, які були поставлені 
перед урядом для впровадження 
головних принципів соціальної по-
літики.

Вже маємо певні результати. 
За ці два роки середня зарплата по 
Україні зросла більше ніж на 1000 
гривень. І це при доволі низькому 
рівні інфляції. На півмільярда гри-
вень скоротилася заборгованість 
із виплати заробітної плати. Вдвічі 
збільшився розмір виплат при на-
родженні дитини. На 3 700 000 осіб 
знижено кількість пенсіонерів, які 
отримували пенсію менше ніж 1000 
гривень, а в 2009 році в Україні їх 
було майже 10 300 000 осіб.

З 1 травня майже на 120 гри-
вень зріс середній розмір пенсій. І 
тепер середня пенсія сягнула май-
же 1400 гривень. Влада підвищила 
пенсійні виплати учасникам війни 
та членам сімей померлих інвалідів 
війни. Держава планує продовжува-
ти підвищувати ці виплати й надалі. 
Підвищені пенсії за вислугу років, 
колишнім військовослужбовцям, 
особам начальницького та рядового 
складів. У середньому це підвищен-
ня складає 630 гривень. Таку допла-
ту отримують 470 000 осіб. На понад 
700 гривень підвищуються цього 
року пенсії по інвалідності колиш-
нім військовослужбовцям. Уже з 
липня їхня пенсія збільшена на 228 
гривень.

Також підвищені пенсії у разі 
втрати годувальника, колишнього 
військовослужбовця. Тих, хто отри-
мує такі пенсії, у нас майже 100 000 
осіб. Протягом року пенсії для них 
буде збільшено на 330 гривень.

З 1 липня влада підвищила дер-
жавну соціальну допомогу дітям, 
пенсіонерам та інвалідам із малоза-
безпечених сімей. Для дітей вона те-
пер складає не 50%, а 75% прожитко-
вого мінімуму, а для пенсіонерів та 
інвалідів цей показник доведений до 
100%. На кінець цього року 80% ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківської опіки, будуть перебувати у 
сім’ях громадян. Таким чином, буде 
переломлена ситуація у цій чутливій 
сфері. Це свідчить про те, що укра-
їнські громадяни разом із державою 

проявляють свою турботу та відпо-
відальність за майбутнє нації.

На 70% зросло цього року фі-
нансування забезпечення технічни-
ми й іншими засобами реабілітації, 
сягнувши понад 614 гривень. Ця до-
помога вкрай необхідна інвалідам. 
2012 рік став роком значного збіль-
шення видатків для цих категорій 
наших громадян.

Ми змогли довести, що наші 
перемоги — на благо всієї України. 
Свідчення того — успішне прове-
дення чемпіонату Європи з фут-
болу, який дійсно відкрив Україну 
всьому світові. Це була не тільки 
спортивна подія, а й успішний на-
ціональний інвестиційний проект. 
Ми зламали негативні стереотипи 
нашої держави, нашого суспільства, 
що тривалий час розповсюджували-
ся, зокрема й нашими політичними 
опонентами. Ми повернули суспіль-
ству самоповагу та відчуття єдності 
з європейською спільнотою.

Але будемо відверті. Це лише 
перші кроки. Попереду великий і 
складний шлях. В соціальній сфері і 
в реальному секторі економіки зали-
шаються великі та складні пробле-
ми. Ми не можемо про них сьогодні 
не говорити. Ми маємо їх вирішити, 
аби країна могла рухатися вперед.

Без перебільшення, ми маємо 
унікальний шанс на основі започат-
кованих реформ забезпечити швид-
кий перехід до якісної нової моделі 
розвитку. Для цього нам необхідно 
дати відповіді на два ключових ви-
клики.

Перший — зовнішній. Ми є свід-
ками того, що світова криза погли-
блюється. Уповільнюються темпи 
розвитку економік провідних країн 
світу, падає виробництво. У глобаль-
них масштабах знову зростає безро-
біття та бідність. Високі ризики за-
лишаються у фінансово-банківській 
системі. Світ знову опинився перед 
загрозою масштабної рецесії, соці-
альних потрясінь і конфліктів. Хочу 
наголосити, що за цих умов Україна 
змогла продемонструвати, що по-
слідовна політика реформ і глибока 
модернізація дозволяють успішно 
долати найбільш серйозні виклики 
глобальної кризи.

На моє переконання, лише ті 
країни, що здатні до керованих 
внутрішніх змін, будуть визначати 
економічну та геополітичну мапу 
майбутнього. Пройде 5-10 років, 
і світ суттєво зміниться. Вважаю, 
що наша модернізаційна стратегія 
відповідає цим завданням. І ми до-
сягнемо поставленої мети — увійти 
в коло найбільш динамічних і пер-
спективних країн світу.

Другий виклик, який постав пе-
ред Україною, — це суспільна апатія, 

недовіра та невпевненість у власних 
силах. І ми це з вами відчуваємо 
кожного дня. Так, не все ми встигли 
за ці два роки. І не все у владі ви-
йшло так, як планувалося два роки 
тому. Важкий спадок від наших по-
передників, зовнішні виклики та 
внутрішня інерція гальмували реа-
лізацію планів. Але ми не маємо пра-
ва відступати назад. Ми зобов’язані 
на цих парламентських виборах пе-
реконати наших співвітчизників у 
правильності наших цілей, у нашій 
спроможності їх досягти.

Ми зобов’язані відновити до-
віру людей до держави, відновити 
соціальний оптимізм, взаємоповагу 
та впевненість у майбутньому. Що 
нам для цього потрібно? По-перше, 
нам потрібна нова національна кон-
солідація. Великою мірою це буде 
залежати від ефективності дій усієї 
влади. І, зокрема, від стабільності, 
поміркованості та прогресивності 
майбутнього парламенту.

По-друге, перетворення соціаль-
них ініціатив, із якими я виступив 
навесні цього року, в системну по-
літику соціальної справедливості. 
Справедливою має стати пенсійна 
система. Сьогодні виплату пенсій в 
Україні регулюють декілька десятків 
законів. У яких країнах світу є така 
кількість законів? Один — для де-
путатів, другий — для суддів, третій 
— для чиновників, четвертий — для 
«простих смертних». У результаті 
розмір пенсій може відрізнятися в 
десятки разів. Такий підхід «гнилий» 
за суттю. Мають бути єдині прави-
ла нарахування і сплати пенсій для 
всіх, залежно від стажу і роботи, яку 
людина виконувала.

Соціальні допомоги, рівень за-
робітної плати, доступність соціаль-
них послуг мають бути постійним 
нашим пріоритетом. Без сумніву, 
більш справедливою має стати по-
даткова система. Уряд уже подав на 
розгляд парламенту законопроект 
щодо запровадження податку на 
розкіш. Незважаючи на певні недо-
ліки законопроекту, його необхідно 
приймати, аби зробити податкову 
систему більш справедливою.

По-третє. Неодноразово акцен-
тував і хочу ще раз зробити наголос 
на гуманізації розвитку. Ми — один 
багатонаціональний народ із гли-
бинною історією та культурою, з ве-
личезним потенціалом майбутнього. 
Нам дійсно потрібен гуманітарний 
прорив у сфері науки, культури, 
освіти, охорони здоров’я та якості 
життя. Це ті орієнтири, які будуть 
нас об’єднувати, незалежно від по-
літичних уподобань. Адже якими б 
не були наші досягнення в економі-
ці, ми живемо заради благополуччя 
наших батьків і перспективи наших 

дітей і онуків.
Я переконаний у тому, що це і є 

наше багатство, яке ми маємо збері-
гати і розвивати. Ми завершуємо ме-
дичну реформу, мета якої — якісні, 
сучасні та доступні медичні послуги. 
На часі якісні зміни у сфері освіти, 
науки та культури. Вважаю, що саме 
гуманітарні інвестиції мають дати 
потужний імпульс відродженню ду-
ховності, утвердженню ідеалів гума-
нізму та соціального прогресу.

По-четверте. Нам необхідна 
нова якість діалогу бізнесу та дер-
жави. Національні програми розви-
тку та національні проекти мають 
об’єднати завдання і зобов’язання, 
які несе на собі держава, з цілями та 
інтересами національного бізнесу. 
Спільно ми досягнемо більшого.

По-п’яте. Ми будемо продовжу-
вати прагматичну зовнішню політи-
ку. Ми маємо розвивати відносини з 
нашими традиційними партнерами 
і нарощувати потенціал співпраці з 
новими світовими центрами еконо-
мічного зростання. Тут особливий 
акцент зроблю на питаннях участі 
України в інтеграційних проектах. 
Інтеграція має бути керованою і 
працювати на національні інтереси. 
Участь у європейській інтеграції, 
співпраця з країнами Євразії по-
винні забезпечувати розвиток, а не 
гальмувати наш поступ.

По-шосте. Корупція має бути 
подолана. Ми прийняли національ-
ну антикорупційну стратегію та 
державну програму запобігання ко-
рупції на найближчі п’ять років. А 
також закон про засади запобігання 
та протидії корупції. На практич-
ному рівні влада змогла виявити 
десятки чиновників центральної та 
місцевої влади, які, прикриваючись 
високими рангами і політичними 
зв’язками, брали хабарі, крали у дер-
жави і в громадян. Більшість із них 
уже відбувають покарання. Щодо 
багатьох із них уже винесено обви-
нувальні вироки. В той же час наші 
перші спроби посилити боротьбу з 
корупцією викликали шалену про-
тидію. Найчастіше трапляються 
спроби політизації цього процесу. 
Переконаний, як кажуть, «цей трюк 
не пройде». У корупціонера немає і 
не може бути партійного мандата. 
Він не має права на політичне спів-
чуття.

Всі виявлені корупційні злочини 
будуть розслідувані та доведені до 
логічного завершення. І, безумовно, 
всі питання тут повинен вирішувати 
суд. І упереджену оцінку ми ніколи 
не давали і не будемо давати. Це не 
наша справа. Я переконаний, що 
будь-які розслідування мають бути 
абсолютно прозорими для громад-
ськості. Суспільство буде макси-


