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Депутати Верховної Ради, на ви-
могу Президента, приступають до 
розгляду законопроекту про пенсій-
ну реформу, підготовлену урядом. 
«Ми внесли до порядку денного цей 
документ», - повідомив керівник 
фракції Партії регіонів Олександр 
Єфремов. І уточнив, що Рада роз-
гляне три законопроекти, пов’язані 
з пенсійною реформою. 

Як інформує dt.ua, доопрацьова-
ний урядом законопроект про пен-
сійну реформу, як і раніше, містить 
безліч непопулярних норм. Зокрема, 
норму про підвищення пенсійного 
віку для жінок із 55 до 60 років на 
шість місяців щороку протягом 10 
років.

Окрім того, так само плануєть-
ся збільшити мінімально необхід-
ний страховий стаж для отримання 

пенсії за віком з п’яти до 15 років і 
підвищити нормативну тривалість 
страхового стажу для призначення 
пенсії за віком у мінімальному роз-
мірі для жінок з 20 до 30 років і для 
чоловіків — із 25 до 35 років.

Не змінилися пропозиції щодо 
збільшення віку виходу на пенсію 
для чоловіків-держслужбовців — 62 
роки. Та цей вік буде максимальним 
і продовжити перебування на держ-
службі з 2013-го вже не можна буде.

Як і раніше, пропонується збіль-
шити необхідну вислугу для військо-
вослужбовців — із 20 до 25 років.

Що стосується законопроекту 
№7562, то він, як зазначалося, не 
відповідає своїй назві та передба-
чає фактичне скасування більшості 
пільг для багатьох категорій грома-
дян, дозволяє Кабміну приватизу-

вати об’єкти, раніше заборонені до 
приватизації, і багато іншого.

Так, законопроект передбачає 
внесення змін до 17 чинних законів. 
При цьому зміни лише до чотирьох 
законів мають стосунок до предмета 
законопроекту — забезпечення ви-
конання судових рішень.

Згідно з текстом документа, со-
ціальні виплати та пільги чорно-
бильців, афганців, ветеранів та інва-
лідів війни, міліціонерів, шахтарів, 
медиків і вчителів відтепер будуть 
регулюватися не законами, прийня-
тими Верховною Радою, а Кабінетом 
Міністрів у ручному режимі, що 
прямо суперечить чинній Конститу-
ції України.

При цьому в законопроекті вка-
зується, що порядок і розмір виплат 
щорічно встановлюється Кабміном 
з урахуванням реальних фінансових 
можливостей держави. Це означає, 
що уряд може відмовити пільговим 
категоріям громадян у соціальній 
допомозі, якщо вирішить, що в бю-
джеті на це немає грошей.

Також законопроектом пропо-
нується внести зміни до ст.7 Зако-
ну України «Про трубопровідний 
транспорт». Ця стаття в її нинішній 
редакції забороняє реорганізацію та 
приватизацію держпідприємств ма-
гістрального трубопровідного тран-
спорту (МТТ), а також відчуження 
та будь-які маніпуляції з основними 
фондами й акціями державних під-
приємств МТТ, НАК «Нафтогаз», 
дочірніх і заснованих нею підпри-
ємств і газосховищ.

Заропонованими змінами пе-
редбачається наділити Кабмін по-
вноваженнями визначати перелік 
підприємств, на які поширюється 
дія ст.7 закону про трубопровідний 
транспорт.
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Події

Білорусь обмежила вивіз 
бензину
Уряд Білорусі ввів обмеження на вивезення зі своєї 
території автомобільного палива, призначеного для 
особистого користування. Відповідна постанова набула 
чинності 11 червня. Так, безмитно за межі Митного со-
юзу можна їздити з повним баком «плюс десять літрів» 
не частіше ніж раз на п’ять днів. Нагадаємо, що 6 червня 
білоруське виробниче об’єднання «Білорусьнафта» 
офіційно оголосило про введення обмежень на продаж 
бензину А-92 і дизельного палива за білоруські рублі на 
автозаправках. 

Холеру на Донеччині вдалося 
зупинити
Вже кілька днів поспіль у Маріуполі та Волноваському 
районі Донецької області не реєструють нових випад-
ків захворювання на холеру, пише «24». Напередодні з 
лікарні виписали п’ятьох хворих, повідомляє Доне-
цька обласна санепідемстанція. Всього в Маріуполі 
було зареєстровано 15 випадків захворювання на 
холеру, ще один — у селі Калініно Волноваського 
району. Крім того, експерти виявили шість випадків 
вібріононосіїв небезпечного збудника у клінічно здо-
рових людей. Стан здоров’я хворих наразі стабільний.

25,5
стільки відсотків опитаних 
українців не уявляють свого 
життя без використання 
Інтернету. Про це повідоми-
ла заступник гендиректора 
компанії TNS в Україні Ганна 
Добривечір.

На крісло Азарова вже є чотири претенденти

У провладних колах допускають 
можливість відставки Прем’єр-

міністра Миколи Азарова та назива-
ють можливих претендентів на цю 
посаду. Про це пише з посиланням 
на свої джерела газета «Сегодня».

Так, високопоставлене джерело 
в Партії регіонів сказало: «Раніше 
можна було сказати, що уряд пра-
цює не дуже добре, проте він ніби 
забирав на себе суспільний негатив 
від Президента. Та нині уряд, навпа-
ки, передає Президенту негатив».

«Він (уряд) стає токсичним ак-
тивом», — мотивувало необхідність 
відставки Азарова це джерело. До 
слова, «токсичний актив» — слен-
говий вислів інвесторів часів кризи 
2008-го, що позначав неліквідні цінні 
папери, від яких потрібно позбутися 
якнайшвидше будь-яким чином.

Водночас інші джерела кажуть, 
що Президент Віктор Янукович на 
одній із зустрічей минулого тижня 
досить тепло відгукнувся про Аза-
рова, підкресливши його заслуги в 
справі стабілізації економіки.

Втім, у провладних колах уже 
розглядається коло претендентів на 
посаду Прем’єра.

Поки, за даними джерел «Сегод-
ня», йдеться про чотири кандида-

тури: перший віце-прем’єр Андрій 
Клюєв, віце-прем’єр Борис Колесні-
ков, голова Нацбанку Сергій Арбу-
зов і губернатор Дніпропетровської 
області Олександр Вілкул.

До Вілкула, як говорять, остан-
нім часом сильно благоволить Пре-
зидент. Також цей губернатор нібито 
розглядається як один із кандидатів 
на посаду віце-прем’єра з ЖКГ. Але в 
уряді не особливо вірять, що дніпро-
петровський чиновник погодиться 
на цю посаду, вважаючи, що її по-
сяде губернатор Черкаської області 
Сергій Тулуб.

З інших міністрів, за даними 
джерел видання в Партії регіонів, є 
питання стосовно Дмитра Табачни-
ка. Його відставка теж імовірна.

«Причому розглядається варіант 
введення посади гуманітарного віце-
прем’єра, на яку зараз саме шукають 
кандидата», — пише «Сегодня».

За даними газети, влада збира-
ється провести цього літа більшу 
частину всіх непопулярних реформ 
(включаючи підвищення пенсійно-
го віку) та досягти до осені піку па-
діння рейтингу Президента Віктора 
Януковича та Партії регіонів — аби 
наростити його до виборів восени 
2012 року.

ТАЄМНИЦЯ 

ОФІЦІЙНО  

ПІДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012  

АПК 

Уряд виділить мільярд на техніку 
для сільського господарства

Кабінет Міністрів має намір ви-
ділити мільярд гривень на тех-

нічне переоснащення сільського 
господарства в 2011 році. Про це 
повідомив Прем’єр-міністр Мико-
ла Азаров під час наради з питань 
сільського господарства в Київ-
ській області.

«Цього року на технічне перео-
зброєння сільського господарства 
ми спрямуємо мільярд», — сказав 

Азаров. Зі слів Прем’єра, в 2012 
році для цієї мети також буде за-
кладено значні фінансові ресурси.

Нагадаємо, 10 червня Азаров 
заявив, що у зв’язку зі значним 
зростанням цін на дизельне пали-
во, паливно-мастильні матеріали, 
газ і добрива необхідно активізу-
вати перехід на інтенсивні техно-
логії провадження сільського гос-
подарства.

ПОРА У ВІДСТАВКУ? 

Віктор Янукович вимагає уже цього 
тижня прийняти пенсійну реформу

Неофіційні талісмани Євро-2012: 
зозулиця, їжачок і левеня

В Україні з 250 претендентів об-
рали три неофіційних таліс-

мани єврочемпіонату з футболу. 
Ними стали свистулька-зозулиця, 
синьо-жовтий їжачок і левеня Лев-
ро, повідомляє газета «Сегодня».

В оргкомітеті Євро-2012 зараз 
вирішують, як далі бути з талісма-
нами: планувалося зображати їх 

на сувенірах, але відразу три таліс-
мани просувати не готові.

Журі також окремо відзначило 
роботу 17-річного британця Ріса 
Лоурі, який надіслав синє вовченя 
Євро. Він був єдиним іноземним 
учасником у конкурсі. Рісу подару-
ють футболку української збірної з 
автографами гравців.

Трасу Ягодин — Ковель — Київ 
реконструюють до жовтня 

Голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук узяв 

участь у розширеному засіданні 
Кабінету Міністрів, де обговорю-
вали першочергові завдання роз-
витку дорожньої інфраструктури. 
На ньому Прем’єр-міністр Микола 
Азаров критикував низку регіонів 
країни, де до ремонту доріг іще 
не приступали чи проводять його 
дуже мляво. 

Серед регіонів, у яких дорожні 
роботи ведуться на повну потуж-
ність, Микола Азаров відзначив 
Волинську та Дніпропетровську 
області. Борис Клімчук у своєму 
виступі констатував, що пріори-
тетною є реконструкція дороги 
Варшава — Ягодин — Сарни — 
Коростень — Київ довжиною 292 
кілометри, яка майже на половину 
проходить через Волинську об-
ласть. 

Голова Волинської облдер-
жадміністрації також прозвітував 
про високу готовність місцевих 
будівельників приступити до ви-

конання робіт на об’єкті у разі по-
зитивного вирішення фінансових 
питань: на Волині працює чотири 
асфальтових заводи, заготовлений 
щебеневий матеріал, відведені зе-
мельні ділянки для видобування 
піску, дорожники мають необхідну 
техніку. 

У результаті розгляду Кабіне-
том Міністрів України питання 
про розвиток дорожньої інфра-
структури прийнято рішення пе-
редбачити у Державному бюджеті 
України 2011 року фінансування 
автомобільної дороги М-07 (Яго-
дин — Ковель — Київ) в обсягах, 
що забезпечать її реконструкцію 
до жовтня 2011 року. На доро-
гу Устилуг — Рівне — Луцьк, що 
також має пріоритетний для Во-
лині статус, обласному бюджету 
додатково виділять 25 мільйонів 
гривень. У найближчі дні Служба 
автодоріг області отримає відпо-
відні документи, що дозволять 
розпочинати фінансування робіт 
на зазначених дорогах.

ПОГОДА 

У західних областях 16 
червня змінна хмарність, неве-
ликий дощ. Температура вночі 
+12...+27°C, вдень +23...+26°C. 
17 червня переважно хмарно. 
Вночі +11...+17°C, денна темпе-
ратура +25...+28°C. 18 червня 
змінна хмарність, дощитиме. Тем-
пература вночі +15...+19°C, вдень 
+24...+27°C. 

У північних регіонах 16 черв-
ня хмарно з проясненнями, не-
значний дощ. Нічна температура 
+12...+15°C, денна +22...+25°C. 17 
червня ясно, без опадів. Уночі 
+9...+14°C, вдень +22...+24°C. 18 
червня змінна хмарність, увечері 
очікується дощ. Температура вно-
чі +11...+14°C, вдень +23...+26°C. 

У Києві 16 червня ясно, сухо. 
Температура вночі +12...+16°C, 
вдень +24...+27°C. 17 червня не-
велика хмарність, очікуються 

опади. Вночі +13...+17°C, вдень 
+25…+27°C. 18 червня переваж-
но ясно, сухо. Нічна температура 
+12…+17°C, денна становитиме 
+26...+28°C.

У східних регіонах 16 черв-
ня перемінна хмарність, без 
опадів. Уночі +15...+19°C, вдень 
+24…+26°C. 17 червня змінна 
хмарність, невеликий дощ. Нічна 
температура +11...+15°C, денна 
+25...+27°C. 18 червня соняч-
но, без дощу. Нічна температура 
+11...+16°C, денна +24...+26°C.

У південних областях 16 черв-
ня ясно, сухо. Температура вночі 
становитиме +15...+20°C, вдень 
+25...+27°C. 17 червня змінна  
хмарність, можливий дощ. Уночі 
+15...+18°C, вдень +27...+29°C. 18 
червня сонячно, без опадів. Ніч-
на температура +16...+20°C, денна 
+27...+29°C. 

Священиків і лікарів не допитуватимуть як свідків

Верховна Рада України прийня-
ла за основу проект закону про 

внесення змін до Кримінально-
процесуального кодексу України 
щодо дотримання таємниці сповіді. 
Про це повідомили в інформаційно-
му управлінні ВРУ. 

Законопроектом (реєстр. №5335) 
пропонується внести зміни до ч.1 
ст.69 КПК України, визначивши у 

п.1, що адвокати й інші фахівці у 
галузі права, які за законом мають 
право на надання правової допо-
моги особисто чи за дорученням 
юридичної особи, нотаріуси, лікарі, 
психологи не можуть бути допитані 
як свідки з приводу того, що їм до-
вірено або стало відомо при здій-
сненні професійної діяльності, якщо 
вони у письмовій формі не звільнені 

від обов’язку зберігати професійну 
таємницю особою, що довірила їм ці 
відомості. 

Також пропонується допо-
внити ч.1 ст.69 Кримінально-
процесуального кодексу п.6, у якому 
визначити, що священнослужителі 
не можуть бути допитані в якості 
свідків із приводу відомостей, отри-
маних ними під час сповіді.


