
Україна має всі шанси успішно 
завершити переговори з Міжна-
родним валютним фондом. Днями 
відбувся їх новий раунд — із 19 
по 21 квітня українська делегація 
перебувала в США, де домовлялася 
про виділення чергового траншу. 
Про результат, зазначають екс-
перти, нам хвилюватися не варто. 
Головне питання — на яких умовах 
Україна отримає кошти. 

Не секрет, що МВФ завжди «сла-
вився» своїми жорсткими умовами 
під час виділення кредитів. Хоча, як 
показує досвід, фонд іде на компро-
міси, якщо інша сторона чітко веде 
свою лінію. 

Цього разу йдеться про виділен-
ня близько 15,4 мільярда доларів. І 
однією з вимог є введення гнучкого 
обмінного курсу гривні до долара та 
підвищення комунальних тарифів 
для населення. Чи готовий пристати 
на це український уряд? На щастя 
для громадян — ні. Його позиція 
досить чітка: різкого підвищення та-
рифів не буде. Тим більше, що зараз 
тривають переговори з Росією про 
зниження цін на блакитне паливо, 
які для України є найвищими у Єв-
ропі. До того ж, давайте говорити 
відверто, більшість українців у разі 

різкого стрибка тарифів просто не 
зможе їх сплачувати. 

Та й щодо абсолютно вільно-
го формування курсу долара та-
кож є застереження. Адже це може 
призвести до курсових перепадів 
і штучного ажіотажу. Ми чудово 
знаємо, що деякі банкіри не проти 
«сколихнути» ринок, щоб заробити 
на паніці. Згадаємо, як наприкінці 
минулого року «гру на пониження» 
гривні розпочало кілька невеликих 
банків. Тоді Нацбанк досить швидко 
ситуацію стабілізував. Але для чого 
створювати умови для її повторен-
ня? 

Тому сьогодні уряд проводитиме 
перемовини з МВФ, максимально 
відстоюючи національні інтереси 
України. На цьому наголосив пер-
ший віце-прем’єр-міністр Сергій 
Арбузов. І варто сказати, що шан-
си на успішний результат в україн-
ської делегації досить великі. Адже, 
як зазначив перший віце-прем’єр, 
головними аргументами України в 
переговорах є конкретні показники 
стабільності макроекономічної си-
туації. 

Зокрема, в березні поточного 
року уряд зафіксував нульовий від-
соток інфляції. Крім того, Нацбанк 
успішно розмістив одразу два ви-

пуски державних облігацій зовніш-
ньої позики. А це — пряме свід-
чення того, що іноземні інвестори 
довіряють нашим цінним паперам і 
державним гарантіям. Та й зовнішні 
запозичення для нас стають дедалі 
дешевшими: якщо наприкінці ми-
нулого року на міжнародних ринках 
Україні позичали гроші під 7,8%, то 
сьогодні ставки знизилися до 7,5%. 
А попит на українські єврооблігації 
вдвічі-втричі перевищує потреби 
країни в позиках. 

Стабільність української еко-
номіки була, до речі, відзначена й 
у підсумковій заяві місії МВФ, яка 
працювала у Києві на початку квіт-
ня. Так, у документі особливо під-
креслювалося, що уряду вдається 
втримати економічне зростання, не-
зважаючи на нестабільність в Євро-
пі та США. 

Як бачимо, іноземні експерти й 
інвестори оцінюють українську еко-
номіку більш реалістично, ніж деякі 
вітчизняні політики, котрі лякають 
її повним крахом. Та й хіба може 
бути інакше, коли Україна сьогод-
ні — стабільний позичальник, який 
без затримок сплачує внутрішні та 
зовнішні кредити, єврооблігації, 
кредити МВФ, ще й надвисоку ціну 
за російський газ? 

Усе це дозволяє оптимістично 
дивитися на майбутні переговори 
з Міжнародним валютним фон-
дом. Такої ж думки дотримується і 
перший віце-прем’єр-міністр Сер-
гій Арбузов. «Судячи з платіжного 
балансу, інвестори нам довіряють. 
Єдине, що це питання ціни. Звичай-
но, нам би хотілося домовитися з 
МВФ», — сказав він. 

Більшість економічних експер-
тів переконана, що переговори у 
Вашингтоні щодо укладення нової 
програми співробітництва stand-by 
будуть для України успішними. Та 
головне, прогнозують вони, що уря-
ду вдасться відстояти свою позицію 
та закласти таку програму реформ, 
яка дозволить відновити кредиту-
вання й не стане болючою для на-
селення. 

Юрій КОЛОДЯЖНИЙ 
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Депутати вкотре провалили відміну 
пенсійної реформи 

Минулого тижня народні депу-
тати не проголосували зако-

нопроекти, що стосувалися відміни 
пенсійної реформи. Саме її ска-
сування обіцяли під час виборчої 
кампанії політики від Об’єднаної 
опозиції, «УДАРу», «Свободи» та 
Компартії України. 

Якщо до представників цих по-
літичних сил у ВР додати ще й по-
зафракційних мажоритарників, які 
мають певні зобов’язання перед 
своїми виборцями, то голосів за 
відміну пенсійної реформи виста-
чило б. Проте в черговий раз лідери 
«Батьківщини» й «УДАРу» не змо-
гли мобілізувати своїх депутатів 
для голосування. 

Про розгляд питання було ві-
домо заздалегідь. Відсутніми у день 
голосування були двоє представ-
ників «Батьківщини» — Микола 
Катеринчук та Андрій Шевченко, 

а також п’ятеро «ударівців»: Ірина 
Геращенко, Едуард Гурвіц, Микола 
Паламарчук, Наталія Агафонова, 
Віктор Пинзеник. 

Для прийняття законопроекту 
народного депутата Сергія Міщен-
ка №1026 «Про скасування пенсій-
ної реформи та повернення жінкам 
пенсійного віку на рівні 55 років» 
не вистачило всього двох голосів. 

Законопроект №1073, ініці-
йований народним депутатом від 
«Батьківщини» Людмилою Дени-
совою, яким пропонувалося скасу-
вати поступове збільшення пенсій-
ного віку в Україні, підтримав 221 
народний депутат. Положеннями 
цього проекту закону передбача-
лося встановлення пенсійного віку 
для жінок на рівні 55 років, страхо-
вого стажу, необхідного для при-
значення пенсії за віком, — 5 років 
і страхового стажу, який дає право 
на отримання мінімальної пенсії за 
віком, — 20 років для жінок і 25 — 
для чоловіків, а також страхового 
стажу, необхідного для призначен-
ня пенсії по інвалідності. 

Таким чином, одну зі своїх ба-
зових обіцянок перед виборами 
опозиційні депутати провалили. 
До речі, стовідсотково на засіданні 
того дня були присутні представ-
ники «Свободи» та Компартії. Вони 
підтримали всі законопроекти, що 
стосувалися відміни пенсійної ре-
форми. 

«За» голосували і волинські 
позафракційні мажоритарники 

Степан Івахів, Ігор Єремеєв, Сер-
гій Мартиняк. У той же час лучани 
мають «дякувати» своєму депутату 
Ігорю Палиці за продовження жит-
тя пенсійного законодавства у ни-
нішньому його вигляді. Обранець 
громади не з’явився на засідання 
у день важливих голосувань, коли 
кожен голос — на вагу золота. 

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2011 
року в Україні змінилося пенсійне 
законодавство. Зміни передбача-
ють, що жінки йтимуть на пенсію у 
60 років. Стаж, що необхідний для 
нарахування мінімальної пенсії для 
жінок, збільшився з 20 до 30 років, 
для чоловіків — із 25 до 35. Авто-
ри пенсійних змін обіцяли, що на-
томість українці отримуватимуть 
більшу пенсію завдяки впрова-
дженню накопичувальної системи. 
Вона мала бути введена після того, 
як бюджет Пенсійного фонду ста-
не бездефіцитним. Сергій Тігіпко 
прогнозував, що це станеться вже 
у 2014 році. 

Торік із державного бюдже-
ту Пенсійний фонд отримав 64,5 
мільярда гривень — це ті гроші, 
яких ПФУ не вистачило для ви-
плати пенсій. Тому говорити про 
бездефіцитний Пенсійний фонд у 
найближчому майбутньому не до-
водиться. Отже, більшість україн-
ців і надалі отримуватиме мізерні 
пенсійні виплати. От тільки працю-
вати для цього доведеться набагато 
довше. 

Наталка СЛЮСАР 

До кінця весни держава виділить 
аграріям чотири мільярди гривень 

Міністр агрополітики та про-
довольства Микола Присяж-

нюк повідомив, що держава продо-
вжує фінансувати аграріїв шляхом 
укладення форвардних угод, чим 
опікуються Аграрний фонд і 
ПАТ «Державна продовольчо-зер-
нова корпорація України». 

Зараз Аграрний фонд уже на-
правив виробникам зерна 923 
мільйони гривень, а ДПЗКУ — 130. 
До кінця ж весни виділять чотири 
мільярди гривень, повідомили у 
Мінагрополітики. 

Міністр нагадав, що у бюджеті 
поточного року на підтримку роз-
витку підприємств АПК перед-
бачено 8,1 мільярда гривень, що 
на 2,2 мільярда менше, ніж було 
виділено у 2012 році. «Переваж-
но це кошти спеціального фонду 
держбюджету, з яких 7,2 мільярда 
передбачено Аграрному фонду для 
формування державного інтервен-
ційного фонду. Ще 100 мільйонів 
гривень заплановано на підтримку 
розвитку хмелярства, садівництва 
та виноградарства. І 650 мільйо-
нів гривень — на підтримку галузі 
тваринництва», — поінформував 

очільник відомства. 
Міністр наголосив, що у бю-

джеті цього року за основними 
програмами підтримки АПК пе-
редбачено 91,8 мільйона гривень. 

Також голова відомства за-
уважив, що вже другий рік по-
спіль державна фінансова допо-
мога надається насамперед малим 
і середнім товаровиробникам. 
«Максимальна увага держави буде 
прикута до одноосібника та селян-
ських дворів. Наше завдання —
щоб державну допомогу отримали 
конкретні селяни», — підсумував 
Микола Присяжнюк. 

Цукрозамінники в Україні 
пропонують заборонити 
Міністерство аграрної політики та продовольства 
України вважає за доцільне обмежити викорис-
тання синтетичних цукрозамінників у виробництві 
харчових продуктів. «Вітчизняні цукровари ви-
робили 2,26 мільйона тонн цукру, що майже на 400 
тисяч тонн більше, ніж внутрішні потреби ринку. 
Тому в 2012 році не здійснювався імпорт цукру та 
сирцю з тростини. Крім того, відсутня необхідність 
використання синтетичних підсолоджувачів у про-
дуктах», — ідеться в повідомленні відомства. 

Дефіцит бюджету Іспанії 
перевищив грецький 
Дефіцит бюджету в Іспанії відносно ВВП є найбільшим 
серед країн Європейського Союзу. Він зріс до позна-
чки 10,6% річного ВВП, повідомив Євростат. Це на 9,4% 
більше, ніж у 2011 році, та більше, ніж дефіцит бюджету 
в Греції, який у 2012-му склав 10% ВВП. Тим часом, 
згідно з фіскальним пактом, що поширюється на всіх 
учасників Євросоюзу, в 2013 році дефіцит бюджету не 
повинен перевищувати 3% ВВП. Зазначимо, що Іспанія 
— четверта за величиною економіка єврозони. 

24
стільки мільйонів українців 
ризикує опинитися на вулиці 
внаслідок того, що їхнє житло 
може завалитися. Про це роз-
повіло джерело, наближене 
до Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва і ЖКГ. 

У Луцьку почали ремонт доріг 
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Капітальний ремонт вулиці Ви-
нниченка у Луцьку коштуватиме 

майже мільйон гривень. Це вдвічі 
більше від тієї суми, що планували. 

«Ніхто не очікував, що дорога 
буде в такому поганому стані», — 
сказав міський голова Луцька Ми-
кола Романюк під час виїзної наради 
щодо ремонту міських доріг. 

Він зазначив, що зараз прово-
дяться роботи з нарізання ремонт-
них карт. Ремонтуватимуть ті доро-
ги, які найбільше цього потребують. 
Після Винниченка шляховики пере-
їдуть на проспекти Перемоги і Волі 
та вулицю Рівненську. 

— До Пасхальних свят зробимо 
в’їзди у місто, насамперед вулицю 
Ковельську, — запевнив Микола Ро-
манюк. 

Усього, за його словами, цього 
року заплановано провести капі-
тальний ремонт 37 вулиць міста і 
поточний — 74. Також у планах на 
цей рік — відремонтувати 22 прибу-

динкові території. На це передбаче-
но понад 26 мільйонів гривень. 

— Роботи проводитимуться 
у комплексі. Ремонтуватимуть не 
лише дорожнє покриття, а й освіт-
лення, дитячі майданчики, — зазна-
чив міський голова. 

Що ж до гарантій ремонту ву-
лиці Винниченка, то вони поки що 
остаточно не відомі. Присутній на 
нараді начальник управління ЖКГ 
міста Луцька Іван Кубіцький вважає, 
що на вулицю Винниченка гарантія 
має бути не менше трьох років. 

— На тих вулицях, де робили ка-
пітальний ремонт позаторік і мину-
лого року, проблем нема, — наголо-
сив Микола Романюк. — Звичайно, 
хотілося б до Великодніх свят відре-
монтувати всі дороги. Але фізично 
це неможливо. Тож докладатимемо 
максимум зусиль, щоб відремонту-
вати основні. 

Наталка СЛЮСАР 

Про це йдеться в заяві трьох 
опозиційних політичних сил, 

яку зачитав у вівторок, 23 квіт-
ня, після засідання суду у справі 
ЄЕСУ захисник Тимошенко Ан-
дрій Кожем’якін.

У заяві, зокрема, підкреслю-
ється, що в Україні тривають по-
літичні репресії і чинна влада не 

збирається їх припиняти. У зв’язку 
з цим лідери опозиції звертаються 
до Президента Віктора Януковича 
з такими вимогами: негайно звіль-
нити Юлію Тимошенко, закрити 
всі незаконно порушені проти неї 
кримінальні справи, забезпечити її 
повну політичну та юридичну реа-
білітацію і дати можливість брати 
участь у президентських виборах.

Заяву підписали лідери опо-
зиційних партій Арсеній Яценюк, 
Олег Тягнибок і Віталій Кличко. 
Вона адресована главі держави та 
представникам Європарламенту. 

Нагадаємо, що раніше таке 
звернення про помилування екс-
прем’єра Юлії Тимошенко пере-
дали Президенту народні депу-
тати-жінки, громадські діячі та 
політологи. 

Опозиція вимагає звільнення Тимошенко 

Події
Україна — МВФ: гроші будуть 
Експерти прогнозують вдале завершення переговорів 


