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Міністерство внутрішніх 
справ Великобританії за-

боронило в’їзд у країну 60 росій-
ським чиновникам. Про це пові-
домляє «Радіо «Свобода». 

У списку чиновники, які мо-
жуть бути винні в смерті юриста 
фонду Hermitage Capital Сергія 
Магнітського в московському СІЗО 
в 2009 році. 

Як відомо, наприкінці 2012 
року президент Сполучених 
Штатів Барак Обама підписав 
«закон Магнітського», який 
передбачає візові та фінансові 
санкції щодо російських чинов-
ників, причетних до смерті Маг-
нітського та інших порушень 
прав людини. 

Польща не поспішає 
переходити на євро 
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що 
країна не має наміру вводити євро принаймні до 2019 
року. За його словами, для ухвалення такого рішення 
необхідно двома третіми голосів парламенту внести 
відповідні зміни до Конституції. «У нас немає і не буде 
найближчим часом такої більшості», — повідомив 
прем’єр. Разом із тим варто зазначити, що Латвія має 
намір увести євро з 2015 року. 

У третьому кварталі Україна 
платитиме за російський газ 
400 доларів 
Ціна російського газу, що постачається в Україну за 
контрактом із російським «Газпромом», у третьому 
кварталі 2013 року становитиме 400 доларів за тися-
чу кубометрів. Про це заявив міністр енергетики та 
вугільної промисловості Едуард Ставицький. У той же 
час міністр повідомив, що ціна газу, закуповуваного 
в Європі за реверсною схемою, коливається в межах 
340–370 доларів за тисячу кубів. 

40%
стільки опитаних українців 
отримують відпустку всього 
на кілька днів. Такі висновки 
одержали аналітики кадрового 
порталу hh.ua. 

Кожен третій українець готовий вийти 
на акції протесту проти корупції 

Протестувати проти корупції 
готовий кожен третій украї-

нець. Про це свідчать результати 
дослідження «Барометр світової 
корупції», проведеного компанією 
Transparency International і Gallup 
International Association, передає 
«Тиждень.ua». 

43% опитаних вважають, що за 
останні два роки рівень корупції в 
Україні значно зріс, 74% — упевне-
ні, що державний сектор корумпо-
ваний, 80% — охарактеризували 
дії уряду в боротьбі з корупцією 
як нерезультативні. Лише 4% рес-
пондентів вважають, що державна 
антикорупційна боротьба має хоч 
якийсь результат. 

Найбільш корумпованою 
сферою українці визнали судову 
(66%), за нею йдуть правоохорон-
ні органи (64%), державна служба 
(56%), сфера охорони здоров’я 
(54%), Верховна Рада (53%), по-
літичні партії (45%), освіта (43%), 
бізнес (36%), військова сфера 

(28%), ЗМІ (22%), релігійні інсти-
тути (21%), громадські організації 
(20%). 

Найчастіше наші співвітчиз-
ники платили хабар при отри-
манні послуг у таких установах: у 
правоохоронних органах (49%), 
медичних установах (41%), освіт-
ніх установах (33%), земельних 
службах (25%), реєстраційних і 
дозвільних службах (22%), судах 
(21%), податковій (18%), кому-
нальних підприємствах (6%). 

Нинішні жнива обіцяють на 18% більше зерна, ніж минулого року 

Олександр ВІЛКУЛ: 

«За три роки (2010–2012) в 
Україні в рамках соціальних 

ініціатив Президента Віктора Яну-
ковича більше 6 тисяч українських 
сімей отримали власне житло. З 
них понад п’ять тисяч родин — че-
рез фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву. Цього 
року уряд поставив завдання — 
забезпечити житлом ще 6 тисяч 
700 українських родин», — ска-
зав віце-прем’єр-міністр України 
Олександр Вілкул під час робочої 
наради з керівництвом централь-
ного апарату Державного фонду 
сприяння молодіжному житлово-
му будівництву. 

Він також зазначив, що перед 
фондом стоять важливі завдання у 
рамках державних програм: «Адже 
забезпечення громадян якісним та 

доступним житлом — стратегічне 
завдання, яке уряд тримає на осо-
бливому контролі». 

Наразі в Україні створюється 
Єдиний державний реєстр гро-
мадян, які потребують поліпшен-
ня житлових умов. Це квартирна 
черга на житло, як ми звикли її 
називати. Таку чергу ведуть в усіх 
населених пунктах України органи 
місцевого самоврядування, а та-
кож ведеться відомчий реєстр. 

«Із формуванням Єдиного 
держреєстру буде фактично про-
ведена інвентаризація всіх квар-
тирних черг, які наразі не об’єднані 
в єдину базу даних. Таким чином, 
буде створено реальну картину 
потреби в житлі в кожному на-
селеному пункті», — сказав віце-
прем’єр-міністр України. 

Формування Єдиного держав-
ного реєстру громадян, які потре-
бують поліпшення житлових умов, 
завершать до жовтня 2013 року. 

«Одним із важливих елементів 
комунікації між владою і суспіль-
ством є Інтернет. Тому необхідно 
оновити єдиний сайт Держфонду 
сприяння молодіжному будів-
ництву. На цей сайт громадянин 
зможе зайти з будь-якого куточка 
України, обрати регіон і програму, 
що найбільш імпонує, та визна-
чити за нею житло. А також отри-
мати всю необхідну інформацію 
щодо процедури його придбання. 
Цей сайт має бути створений на 
основі кращих світових практик», 
— сказав Олександр Вілкул. 
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Цьогорічний урожай стане од-
ним із рекордних за роки неза-

лежності. За попередніми прогно-
зами, вітчизняні аграрії зберуть до 
54 мільйонів тонн зерна, що на 18% 
більше, ніж минулого року. 

Такого результату вдасться до-
сягти завдяки збереженню озимих 
у доброму стані, розширенню посів-
них площ під кукурудзу, збільшенню 
кількості міндобрив, а також належ-
ному захисту посівів. Про це повідо-

мив міністр агрополітики та продо-
вольства Микола Присяжнюк. 

«Зокрема, вітчизняні аграрії 
зберуть до 20 мільйонів тонн пше-
ниці, що перевищує минулорічний 
урожай більш ніж на 23%. Урожай 
жита становитиме близько 600 ти-
сяч тонн, чого достатньо для забез-
печення внутрішніх потреб країни», 
— прогнозує Микола Присяжнюк. 

Щоб жнива завершилися в опти-
мальні строки, на поля вийде понад 

56 тисяч зернозбиральних комбай-
нів. Також за потреби уряд готовий 
вивести додаткову техніку в регіони. 

«У збиранні зернових задіяно 
понад 56 тисяч зернозбиральних 
комбайнів. У міру збирання врожаю 
зернозбиральна техніка з південних 
регіонів буде поступово переміщу-
ватися у центральні та північні, що 
дасть змогу зібрати врожай вчасно і 
з найменшими втратами», — заува-
жив Микола Присяжнюк. 

Посилки з-за кордону, які кошту-
ють дорожче 100 євро, хочуть 

обкласти митом. Зараз безкоштов-
но можна пересилати товари до 300 
євро. Ще на 40%, або з 500 до 300 
євро, зменшать безмитне провезен-
ня супроводжуваного багажу (на-
приклад, валізу або ручну поклажу 
туриста). Законопроект про це під-
готувало Міндоходів і зборів. 

Нагадаємо, у 2011 році ці лімі-
ти були збільшені до нинішніх роз-
мірів, щоб туристи без сплати 10% 
від ціни товару могли привезти з-за 
кордону не тільки сувеніри на суму 
100 євро, але і недорогу шубу, фо-
тоапарат тощо. Як роз’яснили нам 
у прес-службі Міндоходів, на прак-
тиці це призвело до того, що бізнес, 
насамперед інтернет-магазини, які 
торгують одягом, взуттям, побу-
товою технікою, стали «дробити» 
оптові партії товарів на частини і 
отримувати їх тут, не витрачаючись 
на сплату мит. 

«Аналітики Міндоходів виявили 
багато випадків, коли спрощений 

порядок пересилки товарів вико-
ристовувався в комерційних цілях. 
Наприклад, підприємець в Україні 
замовляє у фірми за кордоном пар-
тію товарів, що надходить раз на 24 
години окремими міжнародними 
поштовими або експрес-відправ-
леннями вартістю не вище 300 євро, 
а одержувачами є вказані фізособи. 
На ділі їх отримує оптом за доручен-
ням фактичний замовник товару», 
— сказано в пояснювальній записці 
до законопроекту. 

Президент Украналітцентру 
Олександр Охріменко впевнений: 
закон приймуть. «Для покупця це 
означає, що імпортні товари, які за-
раз продаються через веб-магазини, 
подорожчають на величину мита 
(10% від вартості), плюс ПДВ (20%), 
плюс націнка роздробу, разом близь-
ко 40%», — підрахував він. Пред-
ставники торгівлі стверджують, що 
працюють по-білому, тож постраж-
дають тільки пересічні громадяни: 
їм доведеться платити «мито» при 
ввезенні дорогих покупок. 

Інтернет-товари можуть подорожчати 

Протестувальники з Врадіївки мають намір 
підняти всю Україну проти збочених дій міліції 

У неділю в центр Києва, на майдан 
Незалежності, вирушила хода 
протестувальників із Врадіївки 
Миколаївської області. Головна 
вимога — звільнення міністра МВС 
Захарченка та переатестація гро-
мадськими комісіями всіх праців-
ників міліції. 

Хода розпочалася в селищі Вра-
діївка о 10 годині недільного ранку з 
короткого мітингу навпроти будівлі 
відділу внутрішніх справ. 

Маршрут ходи: Первомайськ 
(8 липня), Голованівськ (10 лип-
ня), Умань (11 липня), Монастири-
ще (12 липня), Жашків (13 липня), 
Біла Церква (15 липня), Фастів (16 
липня), Васильків (17 липня), Київ-
Майдан (з 18 липня — безстроково). 

У Головному управлінні МВС 
Києва спокійно сприйняли звістку 
про хід активістів із Врадіївки на 
столицю, але нагадують про необ-
хідність подати заявку. 

«Необхідно лише, щоб вони на-
лежним чином подали заявку в Ки-
ївську міську держадміністрацію, 

— повідомили у ГУ МВС. — Після 
цього ми розрахуємо кількість сил і 

коштів, необхідних для охорони по-
рядку», — додали там. 

«Якщо вони спробують провес-
ти несанкціонований захід, то мілі-
ція відреагує відповідним чином», 
— заявили у ГУ МВС. 

Як відомо, 27 червня до лікарні 
Врадіївки потрапила 29-річна Ірина 
Крашкова, яку було жорстоко зґвал-
товано та побито. Ґвалтівниками ви-
явилися два офіцери міліції — лей-
тенант Дмитро Поліщук і старший 
лейтенант Євген Дрижак, а також 
таксист Рябіненко. 

Поліщук і Рябіненко були затри-
мані одразу, а у Дрижака виявилося 
алібі: він на момент злочину чергу-
вав у райвідділі, про що нібито є ві-
деодокази. Пізніше його також було 
арештовано. 

До того ж виявилося, що По-
ліщук є племінником прокурора 
Заводського району Миколаєва, а 
Дрижак — хрещеник керівника об-
ласного управління МВС Валентина 
Парсенюка. 

Події

Директор Інституту демогра-
фії та соціальних досліджень 

імені Птухи НАН України Елла 
Лібанова прогнозує, що населен-
ня України буде скорочуватися 
протягом найближчих десятиліть. 
Про це вона сказала в інтерв’ю 
«Главкому». 

«На жаль, за відсутності по-
тужного міграційного припливу 
ззовні населення України буде ско-
рочуватися, принаймні протягом 
найближчих десятиліть. Причини 
— дуже висока смертність, низька 
народжуваність і достатньо «ста-
ре» населення», — заявила Ліба-
нова. 

При цьому вона зазначила, 
що якщо висока частка людей 
старшого віку і низька народжу-
ваність повністю відповідають 

європейським стандартам, то 
така висока смертність — жодним 
чином. 

«Найбільш неприємною є ди-
наміка показників смертності. 
Якщо на початку 60-х років ми-
нулого століття ми мали передові 
позиції в світі за цим ключовим 
показником, то зараз Україна посі-
дає передостаннє місце серед усіх 
країн Європи і Центральної Азії. 
За даними ООН, тривалість жит-
тя українців нижча від середнього 
показника по земній кулі», — по-
відомила Лібанова. 

Щодо прогнозів вікової струк-
тури, то, за словами головного де-
мографа України, жінок, імовірно, 
буде більше, ніж чоловіків. «Част-
ка пенсіонерів буде відчутно збіль-
шуватися», — прогнозує Лібанова. 

Українці — серед націй із найменшою 
тривалістю життя 

Великобританія 
заборонила в’їзд 
чиновникам 
зі «списку 
Магнітського» 

Цьогоріч будуть забезпечені житлом 
ще 6 тисяч 700 родин 


