
Вітчизняна економіка має непо-
гані шанси зробити якісний ривок. 
Принаймні на цьому сходяться 
українські експерти, котрі при-
скіпливо аналізують ситуацію в 
державі. За їхніми прогнозами, 
перші результати ми отримаємо 
вже цього і наступного року. Адже 
саме на такий період розрахована 
Програма активізації розвитку 
економіки, яку розробили урядовці 
під керівництвом першого віце-
прем’єра Сергія Арбузова. 

Звичайно, якщо перерахувати 
різноманітні програми, які діяли 
в Україні за роки незалежності, їх 
кількість перевалить за сотню. Од-
нак у тому й річ, що більшість із них 
не варта паперу, на якому вони над-
руковані. Особливо грішили цим 
«помаранчеві», які аж надто любили 
створювати всілякі «дорожні кар-
ти». Щоправда, нікуди вони так і не 
привели, бо можновладці забували 
про виконання програм відразу піс-
ля їх прийняття. 

З Держпрограмою активізації 
економіки на 2013–2014 роки ситу-
ація зовсім інша. Бо чи не вперше 
громадськість, бізнес та іноземні ін-
вестори отримали документ, який не 
орієнтований на далеке майбутнє, а 
розповідає, що саме влада робитиме 
найближчим часом в економічній 
сфері. 

Програма, прийнята на початку 
року, не просто встановлює чіткі 
механізми реалізації, але й окреслює 
їх часові межі. Тому не дивно, що 
кілька днів тому в Криму відбулася 
спеціальна нарада з розгляду регі-
ональних аспектів реалізації доку-
мента — контролювали, як саме він 
виконується. 

Зокрема, Прем’єр Микола Аза-
ров закликав керівників областей 
активніше працювати над розроб-
кою і запровадженням великих ін-
вестиційних проектів. «Я глибоко 

переконаний, що Програма акти-
візації економіки дозволить уже до 
кінця року отримати додатково по-
тужний фінансовий ресурс. У цьому 
нема жодних сумнівів», — сказав 
Микола Азаров. 

Такої ж думки дотримується і 
перший віце-прем’єр Сергій Арбу-
зов, який додав, що основні зусилля 
в першій половині року влада зосе-
редила на трьох напрямках. «Це під-
готовка до реалізації соціально-еко-
номічних проектів у пріоритетних 
галузях економіки, забезпечення 
додаткових джерел фінансування 
таких цілей і законодавча підтрим-
ка урядових ініціатив», — зазначив 
Сергій Арбузов. 

Як бачимо, підходи до докумен-
та досить прагматичні й чіткі. Та 
хіба може бути інакше, коли така 
деталізована програма розрахована 
всього на два роки? А це означає, що 
керівники галузей і регіонів уже за-
раз повинні прийняти рішення, які 
забезпечать результат. І будь-які за-
тягування з боку місцевої влади — 
неприпустимі. 

Тим більше, що Президент Ві-
ктор Янукович, очевидно, не буде 

терпіти будь-яких виправдань і нарі-
кань на складнощі на міжнародних 
ринках. Адже Україна має великий 
внутрішній потенціал для зростан-
ня економіки всередині країни. Тож 
саме за рахунок активного розвитку 
внутрішнього ринку держава може 
зробити крок уперед, навіть якщо в 
США та ЄС затягнеться рецесія. 

Та вже зараз видно, що перші ре-
зультати виконання Держпрограми 
розвитку економіки дозволяють із 
оптимізмом дивитися в майбутнє. 
Нема сумніву, що до кінця поточно-
го року в економіку надійдуть значні 
кошти для реалізації нових проектів 
за основними напрямками цієї про-
грами. А серед таких, до речі, підви-
щення конкурентоспроможності й 
поліпшення інвестиційного клімату, 
підтримка національного товарови-
робника та політика імпортозамі-
щення, розвиток високотехнологіч-
них галузей і структурні реформи в 
стратегічних секторах, збільшення 
експорту вітчизняних товарів. 

«Прийняття та виконання Про-
грами забезпечить не просто тим-
часове підвищення економічної 
активності — воно стане початком 
структурних змін у національній 
економіці», — заявляє перший віце-
прем’єр-міністр Сергій Арбузов. 

Причина такої упевненості — у 
правильно розставлених акцентах 
Програми, додає президент Україн-
ського аналітичного центру Олек-
сандр Охріменко. «І щодо житло-
вого будівництва, і щодо АПК усе 
правильно прописано. Починати 
розвиток економіки потрібно саме 
з цих галузей. Пора б уже зрозумі-
ти, що конкурувати з Китаєм, на-
приклад, у металургії, безглуздо. 
Але цього року в нас був серйозний 
ривок із експорту сільськогоспо-
дарської продукції. І є колосальні 
перспективи з розвитку харчової 
промисловості», — зазначає експерт. 

Цікаво, що Програму підтриму-
ють не лише незалежні експерти, але 
й опоненти влади. І в цьому немає 
нічого дивного, бо для серйозних ре-
форм потрібні не лише ефективні дії 
уряду, але й об’єднання всього сус-
пільства. Адже будь-який документ 
не зробить життя в країні кращим —
для цього потрібно багато працюва-
ти, а не влаштовувати політичні бої. 

«Мірилом розвитку економіки 
має стати відновлення позитивних 
показників економічного зростання, 
— каже міністр економіки у 2007–
2010 роках Богдан Данилишин. 
— Міжнародний досвід доводить: 
лише спільними зусиллями мож-
на досягти серйозних результатів. 
І якщо ми хочемо бачити Україну 
сильною та могутньою, то повинні 
об’єднатися навколо дієвої та ефек-
тивної державної політики, створю-
вати сприятливий інвестиційний 
режим і розвивати вигідні для нас 
види економічної діяльності». 

Сергій ПРИТКУН 
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За п’ять років за кордоном 
офіційно працевлаштовано 
400 тисяч заробітчан 
З 2008 по 2012 рік за кордоном офіційно працевла-
штовано 406,5 тис. громадян України. Про це повідо-
мив заступник директора Департаменту праці та 
зайнятості Міністерства соціальної політики Олег Пру-
тенко, розповіли у відомстві. Найбільш поширеними 
видами економічної діяльності трудових мігрантів є 
транспортна галузь, будівництво, зайнятість у домаш-
ніх господарствах, сільське господарство і торгівля. 

До кінця року проїзд 
у київському метро 
коштуватиме 3–4 гривні 
До кінця року в столиці може подорожчати проїзд 
у транспорті. Про це заявив гендиректор КП «Київ-
пастранс» Микола Ламбуцький, пишуть «Вести». Як 
з’ясувалось, і метрополітен, і «Київпастранс» уже 
подали свої пропозиції про підвищення ціни на проїзд 
в управління цінової політики КМДА. За словами за-
ступника голови КМДА з транспорту Михайла Костюка, 
економічно обґрунтованими вважають 3,5–4 гривні. 
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на стільки гривень у другому 
кварталі зріс середній розмір 
пенсії в Україні (до 1482 грн) по-
рівняно з показником першого 
кварталу (1474 грн). Про це по-
відомляється на сайті Пенсійно-
го фонду України. 

Штефан ФЮЛЕ: 

Єврокомісар із питань розши-
рення та політики сусідства 

Штефан Фюле вважає, що Україна 
демонструє «позитивну тенден-
цію» у питанні підписання Угоди 
про асоціацію з Європейським Со-
юзом. Про це він сказав у інтерв’ю 
польському виданню Gazeta 
Wyborcza. 

«Звичайно, Україна може в 
листопаді підписати договір про 
асоціацію, це залежить від неї са-
мої», — сказав він. «Позицію в цій 
справі чітко висловила в грудні 
Рада Євросоюзу: країна повинна 
припинити вибіркову систему 
правосуддя, реформувати виборче 
законодавство та продемонстру-
вати прогрес у здійсненні реформ 
адаптації до стандартів ЄС», — до-
дав Фюле. 

З його слів, українська влада 
«розуміє важливість Угоди про 

асоціацію для країни». «Я не зго-
ден, що українці не хочуть інтегра-
ції зі Сходом чи Заходом. У мене 
таке враження, що тамтешні по-
літики не знають, куди йти. Пере-
конаний, вони хочуть інтеграції з 
ЄС», — сказав він. Фюле також за-
явив, що при підписанні Угоди про 
асоціацію нема ніякого плану «Б». 

Лише за один рік Україна заборгувала громадянам сотні мільйонів 
гривень судових відшкодувань 

У вівторок набуло статусу оста-
точного рішення Європей-

ського суду з прав людини, який 
встановив політичну мотивацію 
арешту Юлії Тимошенко у «газо-
вій справі» та порушення її прав 
у зв’язку з арештом. Про це йдеть-
ся в повідомленні прес-служби 
«Батьківщини». 

«Рішення ЄСПЛ від 30 квітня 
за результатами розгляду першої 

справи «Тимошенко проти Укра-
їни» від сьогодні набуло статусу 
остаточного і має бути обов’язково 
виконане владою України», —
йдеться в повідомленні. 

Відповідно до регламенту ді-
яльності Євросуду, рішення могло 
бути оскаржено впродовж трьох 
місяців у Великій палаті цієї між-
народної судової установи. «Але 
влада України не скористалася 
цим механізмом, що може озна-
чати лише одне — визнання його 
законним, об’єктивним і справед-
ливим», — вважають у партії. 

Як відомо, 30 квітня цього 
року Європейський суд із прав 
людини встановив політичну мо-
тивацію арешту екс-прем’єра та 
порушення її прав. 

Згідно з Європейською кон-
венцією з прав людини, контроль 
за виконанням рішення Євросуду 
покладається на Комітет міністрів 
Ради Європи. 
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Лише за рік Україна встигла за-
боргувати своїм громадянам 

сотні мільйонів гривень судових 
відшкодувань у справах, які розгля-
дав Європейський суд із прав люди-
ни. Грошей не вистачає, а останнє 
рішення ЄСПЛ може суттєво по-
силити цю проблему. Минулого 
тижня Євросуд зобов’язав Україну 
відшкодувати 270 мільйонів гривень 
у справі «Агрокомплекс проти Укра-
їни», повідомляє «Комерсант». Яким 
чином держава буде виплачувати 
такі шалені суми, незрозуміло, адже 
вона не здатна компенсувати навіть 
невеликі борги. 

«Нам не перерахували ні старий 

борг у розмірі близько 30 тисяч гри-
вень, ні три тисячі євро сатисфакції. 
Наша скарга до ЄСПЛ зрушила спра-
ву з мертвої точки — спочатку в дер-
жави був великий борг перед нами, 
та після подання скарги гроші почали 
потихеньку відшкодовувати, вмовля-
ючи нас відмовитися від позову. Але 
коли рішення ЄСПЛ було прийнято, 
все зупинилося», — каже юрист Хар-
ківського колійного ремонтно-бу-
дівельного управління №33 Тетяна 
Омельницька. У Мін’юсті стверджу-
ють, що все відшкодують, але пізніше: 
у бюджеті не врахували, що ЄСПЛ 
може так оштрафувати Україну. 

«У зв’язку з тим, що цього року 

ЄСПЛ прийняв рішення зі значни-
ми сумами компенсації, що не могло 
бути враховано при бюджетному 
плануванні на 2013 рік, коштів, що 
надходять на рахунок Мін’юсту, не 
вистачає для виплат за рішеннями 
ЄСПЛ», — заявили в прес-службі 
відомства. 

Тепер країні потрібно знайти 
гроші, які вона винна своїм грома-
дянам, адже щороку «набігає» 4% 
пені за прострочення. Нагадаємо, 
Україна програє в Євросуді більше 
200 справ. На думку експертів, уряд 
вважає за краще платити високі 
компенсації меншості українців, які 
дійшли до ЄСПЛ. 

Події

Злочинна група з чотирьох ро-
сійських хакерів і одного укра-

їнця «підмочила» репутацію сис-
тем безпеки світових банків. За сім 
років злодії спромоглися зламати 
близько 160 мільйонів банківських 
карток і викрасти понад $300 міль-
йонів, інформує ТСН. 

Здебільшого зламували кре-
дитки американців та європейців 
і продавали інформацію іншим 
хакерам. Російсько-українських 
кіберзлочинців визнали афе-
ристами століття. Прокуратура 
штату Нью-Джерсі назвала імена 
підозрюваних у найбільшому кі-

бершахрайстві в історії: росіяни 
Володимир Дрінкман, Олександр 
Калінін, Роман Котов, Дмитро 
Смільянець і громадянин України, 
родом із Одеси, Михайло Ритіков. 

В обов’язки 26-річного укра-
їнця входило знищувати сліди 
зламування. Поліція заявила, що 
двох росіян уже затримано. А ось 
трьох людей ще треба упіймати. 
До справи долучили й відомого 
хакера Альберта Гонцалеса, який 
уже відсиджує 20-річне ув’язнення 
за схожі злочини і якого підозрю-
ють тепер у співпраці з росіянами 
й українцем. 

У США група російсько-українських хакерів 
здійснила «аферу століття» 

«Прийняття і виконання 
Програми забезпечить не 
просто тимчасове під-
вищення економічної 
активності — воно стане 
початком структурних змін 
у національній економіці», 
— заявляє перший віце-
прем’єр-міністр Сергій 
Арбузов 

Акцент — на економіці Від вівторка рішення Євросуду 
щодо Тимошенко стало «остаточним» 

 ПОГОДА

В Кабміні переконані, що виконання Держпрограми розвитку економіки 
дасть результат уже наприкінці року 

Україна демонструє «позитивні тенденції» 
на шляху до ЄС 

У західних областях 1 серпня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі +16...+19°C, вдень +23...+27°C. 
2 серпня хмарно з прояснення-
ми, короткочасний дощ. Вночі 
+15...+19°C, вдень +24...+27°C. 
3 серпня сонячно, сухо. Вночі 
+15...+17°C, вдень +24…+27°C. 

У північних регіонах 1 серп-
ня переважно ясно, без опадів. 
Нічна температура +17...+19°C, 
денна +25...+29°C. 2 серпня змін-
на хмарність, без опадів. Уночі 
+15...+18°C, вдень +24...+28°C. 3 
серпня похмуро, дощитиме. Вно-
чі +15...+17°C, вдень +20...+24°C. 

У Києві 1 серпня змінна 
хмарність, короткочасний дощ. 
Температура вночі +17…+19°C, 
вдень +26...+30°C. 2 серпня хмар-

но з проясненнями, сухо. Вночі 
+16…+19°C, вдень +25...+29°C. 
3 серпня змінна хмарність, 
дощ. Температура повітря вночі 
+16...+17°C, вдень +22...+24°C. 

У східних регіонах 1 серпня 
ясно, без опадів. Уночі +18...+22°C, 
вдень +28…+31°C. 2 серпня ясно, 
сухо. Вночі +21...+24°C, вдень 
+28...+32°C. 3 серпня хмарно, до-
щитиме. Вночі +20...+23°C, вдень 
+25...+30°C. 

У південних областях 1 
серпня сонячно, сухо. Вночі 
+22...+24°C, вдень +26...+28°C. 2 
серпня ясно, без опадів. Уночі 
+23...+25°C, вдень +27...+29°C. 3 
серпня переважно ясно, можли-
вий короткочасний дощ. Уночі 
+23...+24°C, вдень +25...+28°C. 


