
На виконання завдання Прези-
дента України уряд розробив 

Програму модернізації систем те-
плопостачання комунальної тепло-
енергетики України на 2013–2014 
роки. За три роки Україна має потен-
ціал зменшити споживання природ-
ного газу при виробництві теплової 
енергії на близько 50%, або на 4,2 мі-
льярда кубічних метрів. Про це пові-
домив віце-прем’єр-міністр України 
Олександр Вілкул під час засідання 
Ради регіонів, що пройшло під голо-
вуванням Президента України Ві-
ктора Януковича у Луганську. 

За словами Олександра Вілкула, 
економії природного газу можливо 
досягти двома шляхами.

Перший — за рахунок реалізації 
проектів, спрямованих на економію 
газу при транспортуванні тепла. Це 
дозволить заощадити 2,2 мільярда 
кубометрів газу. 

Зокрема, планується встановити 
4000 теплоутилізаторів, 756 блочно-
модульних котелень і 11 тис. інди-
відуальних теплових пунктів. Крім 
того, передбачено замінити 4,4 тис. 
котлів НИИСТУ-5 на сучасні та мо-
дернізувати 6,2 тис. котлів (замінити 

пальники). Планується замінити 7,8 
тис. км аварійних і ветхих труб те-
плотрас на труби з пінополіуретано-
вою ізоляцією. 

Другий — за рахунок зниження 
втрат при виробництві тепла шля-
хом заміщення природного газу 
альтернативними енергоносіями. 
Це дозволить заощадити ще два мі-
льярди кубічних метрів природного 
газу. Так, у рамках заходів із газоза-
міщення планується переоснащення 
1,5 тис. котелень із переходом на ви-
користання твердого палива, вста-
новлення 3 тис. теплових насосів і 
900 котлів на біопаливі. Крім того, 
планується використання електро-
опалення при впровадженні 9,4 тис. 
котлів, а також використання соняч-
ної енергії при впровадженні уста-
новок на 5 тис. об’єктів. 

«В якості альтернативних видів 
палива планується використовува-
ти, наприклад, вугілля, торф, пелети. 
Вибір альтернативи газу залежить 
від особливостей регіонів. Зокрема, 
вугілля використовуватиметься пе-
редусім у східних областях країни, 
біопаливо (торф, пелети) — у цен-
тральних і західних, сонячна енергія 

— на півдні країни», — сказав віце-
прем’єр-міністр. 

Олександр Вілкул додав також, 
що всі зазначені проекти модерні-
зації комунальної теплоенергетики 
окупні. 
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Розробити план створення нової 
України, організувати масовий 

суспільний рух і донести розроблені 
ідеї до майбутніх кандидатів у пре-
зиденти має намір екс-міністр вну-
трішніх справ, а нині громадський 
діяч Юрій Луценко. Про це він роз-
повів у ексклюзивному інтерв’ю «5 
каналу». «Це є таким планом моєї 
особистої діяльності наступного 
року. Я не є наймудрішим, щоб його 
сам написати, я хочу залучити укра-
їнську еліту. Хочу організувати ма-
совий надпартійний рух мільйонів, 
які підтримають цей план і вимогу 
узгодженого кандидата. І з цим хочу 
прийти до кандидатів у президенти 
і спитати, про що вони думають — 
про країну чи про себе», — каже він.

Україна посідає 13 місце в світі 
за запасами сланцевого газу 
Управління енергетичної інформації США опублікувало свіжу 
оцінку технічно видобутих запасів сланцевого газу в країнах 
світу. Згідно з його даними, сумарні світові запаси становлять 
206 трильйонів кубів. Лідирує Китай із 32 трлн куб. м, слідом 
за яким розмістилися Аргентина (23 трлн куб. м) і Алжир (20 
трлн куб. м). США опинилися на четвертому місці з 19 трлн 
куб. м, Росія — дев’ята (8 трлн куб. м). Україна посідає третє 
місце в Європі (не включаючи Росію, так як її основні запаси 
розміщені в Азії) і тринадцяте у світі. Запаси сланцевого газу в 
нашій країні оцінили в 3,6 трильйона кубометрів. 

В Індії через повені загинуло 
майже 200 людей 
Через сильну повінь і зсуви на півночі Індії загинуло 
182 людини. Пошуково-рятувальні операції тривають, 
до них долучилися військові, прикордонники і 
поліцейські. Найбільший збиток стихія завдала 
штатам Уттаракханд, Хімачал-Прадеш і Уттар-Прадеш. 
В Уттаракханді знищено більше 600 будинків, близько 
75 тисяч осіб, включаючи паломників, перебувають 
у тяжкому становищі. Під загрозою затоплення 
опинився і Нью-Делі.

515 
стільки мільярдів гривень ста-
новив державний борг України 
станом на кінець 2012 року. Про 
це на засіданні парламенту по-
відомив міністр фінансів Юрій 
Колобов. 

Міндоходів планує знизити податок 
на доходи фізосіб 

У Міністерстві доходів і зборів 
вирішили не відмовлятися від 

ідеї лібералізації законодавства і 
підготували нові зміни до Подат-
кового кодексу та Закон «Про збір 
і облік єдиного соціального внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соцстрахування», повідомляє «Ко-
мерсант-Україна». 

Якщо торік улітку в відомстві 
не могли визначитися зі ставкою 
податку на доходи фізосіб, то зараз 
запропонували широку прогре-
сивну шкалу оподаткування. Якщо 
річна сума доходів не перевищу-
ватиме 18 тисяч гривень (1,5 тис. 

щомісяця), то з 1 січня 2014 року 
пропонують застосовувати до неї 
нульову ставку; якщо річний дохід 
менше трьох мільйонів (250 тис. 
у місяць), то з суми перевищення 
будуть адмініструвати 10%. 

Нинішня ставка податку на 
доходи фізосіб — 15% — поши-
рюватиметься на дохід до восьми 
мільйонів (666,6 тис.), а макси-
мальна — 20% — якщо показник 
вищий за попередній. Згідно з 
Податковим кодексом, підвищена 
ставка — 17% — застосовується до 
доходу, що перевищує 11,47 тисячі 
гривень. 

На Ющенка подали до суду за вплив 
на «газові контракти» 

Вбивство харківського судді хочуть 
повісити на його сина 

Старшого сина судді Володими-
ра Трофимова, обезголовлено-

го в Харкові 15 грудня минулого 
року, Валерія Завершинського хо-
чуть зробити єдиним підозрюва-
ним у скоєнні вбивства батька і ще 
трьох членів його сім’ї. Про це він 
написав у Facebook. 

«Зараз хочуть розправити-
ся зі мною. В УБОЗі мені прямо 
сказали, що міністр МВС віддав 
вказівку мене «закрити» з при-
воду, «тиждень-два — і ти в СІЗО 
за статтею з конфіскацією», — на-
писав Завершинський. — У Слід-
чому управлінні у відповідь на 
мої вимоги про дотримання прав 
прикриваються заступником Ге-
нерального Прокурора. Обдзво-
нюють мої контакти і представля-
ють мене єдиним підозрюваним, 
просять знайомих написати на 
мене заяви, влаштовують обшуки і 

«пресують» тих, хто відмовляється 
це робити». 

За його словами, його батько 
був принциповим суддею і був не-
зручний для влади. 

Син не вірить, що сім’ю вбили 
через колекцію, про що неоднора-
зово заявляли в МВС. Він не впев-
нений навіть у тому, що колекція 
зберігалась у квартирі. «Слідство 
«ведуть» так, щоб ніхто і ніколи 
не знайшов убивць. Квартиру роз-
грабували міліціонери», — заявив 
Завершинський. 

Він також підкреслив, що не 
схильний до суїциду. «Заявляю на 
всю країну: я не вбивав свою ро-
дину! Я не схильний до суїциду за 
жодних обставин! Я хочу знайти 
убивць», — написав він. 

За інформацією ЗМІ, Завер-
шинський — прийомний син Тро-
фимова. 
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На екс-президента Віктора 
Ющенка подали до суду за 

переймання на себе компетенції 
Кабінету Міністрів і Міністерства 
палива й енергетики у 2008 році. 
Відповідний позов був поданий 
до Вищого адміністративного суду 
України, повідомив «Українській 
правді» юрист Станіслав Батрин. 

«Звернулися з позовом до ко-
лишнього президента Ющенка 
та ставимо під сумнів законність 
його дій щодо заборони Олегу Ду-
бині як керівнику НАК «Нафто-
газ України» підписувати газові 
контракти за ціною 235 доларів», 
— уточнив він. 

«Ми також розглядаємо як 
протиправні дії Ющенка щодо 
переймання на себе компетенції 
Кабінету Міністрів і здійснення 
управлінського впливу на «На-
фтогаз» у процесі укладення 
контрактів на поставку та транзит 
газу, видання обов’язкових до ви-
конання директив підприємству 
«Нафтогаз», — ідеться у повідо-
мленні. «Просимо суд: визнати 
дії екс-президента Ющенка щодо 
переймання на себе компетенції 
Кабміну і Мінпаливенерго та здій-
снення управлінського впливу на 
«Нафтогаз»... у 2008 році проти-
правними», — зазначив юрист. 

Прем’єр-міністр Грузії Бідзі-
на Іванішвілі не виключає 

арешту чинного глави держави 
Михайла Саакашвілі після прези-
дентських виборів. Про це глава 
уряду заявив у Єрусалимі ізраїль-

ським журналістам, відповідаючи 
на запитання, чи можливий арешт 
Саакашвілі після президентських 
виборів у жовтні. «Я не хотів би, 
щоб Саакашвілі арештовували, 
хоча виключати нічого не можна», 
— сказав він. «Є прокуратура, суд, 
і закон для всіх єдиний», — заявив 
Іванішвілі. 

Грузинський прем’єр сказав, 
що Саакашвілі не поважає законо-
давство Грузії. «Він талановитий 
у плані обману не тільки грузин-
ських громадян, але й усього світу. 
Його всі підтримували, хоча потім 
зрозуміли, що він будував у Грузії 
авторитарний режим», — заявив 
Іванішвілі. 

Як повідомлялося, представ-
ник більшості у парламенті Грузії 
Гія Жоржоліані заявив про намір 
розпочати процедуру імпічменту 
президента Саакашвілі. 

Грузинського президента Саакашвілі 
можуть заарештувати 

У новій Конституції пропонують обмежити повноваження 
Президента 

Конституційна асамблея розгля-
нула проект концепції реформу-

вання Конституції України. Деякі її 
нюанси вдалося з’ясувати ЗМІ. Так, 
проект передбачає цілковиту зміну 
моделі управління державою, відда-
ючи частину президентських повно-
важень Верховній Раді України. 

Йдеться, зокрема, про право 
парламенту призначати персональ-
ний склад Кабінету Міністрів. Пре-
зидентові тим часом довірять по-
вний контроль над призначенням 
і звільненням суддів. Автори кон-
цепції пропонують також збільшити 
роль народовладдя — ввести інсти-
тути народної законодавчої ініціати-
ви та народного вето. 

Документ пропонує передати 
Верховній Раді контроль над при-
значенням Кабінету Міністрів. Глава 
держави зможе вносити до парла-
менту лише подання щодо форму-
вання Кабміну, при цьому безпо-
середнє призначення членів уряду 
здійснюватимуть народні депутати.

Парламент також пропонують 
наділити правом припиняти по-
вноваження членів уряду. Єдиним 
важелем впливу на парламент буде 
право Президента розпустити Раду, 
якщо вона у встановлений законом 
строк не сформує Кабінет Міністрів. 

У разі прийняття викладених у 

документі рекомендацій глава дер-
жави може втратити контроль над 
призначенням і звільненням Генпро-
курора (його пропонують признача-
ти на сім років), голови СБУ, голови 
Антимонопольного комітету, голови 
Фонду держмайна та голови Наці-
онального банку. Їхні кандидатури 
Президент також буде зобов’язаний 
узгоджувати з парламентом. 

Слід зазначити, що автори кон-
цепції пропонують істотно спрости-
ти процедуру імпічменту Президен-
та. Згідно з документом, підставою 
для усунення з поста глави держави 
буде вважатися «вчинення ним зло-
чину», а не державної зради, як пе-
редбачає чинний закон. При цьому 
для того, щоб ініціювати імпічмент, 
знадобиться 150 голосів народних 
депутатів, а не 226, як зараз. Вису-
нути звинувачення главі держави 
зможуть 300 народних депутатів 
із урахуванням висновку Консти-
туційного Суду, при цьому автори 
документа пропонують викреслити 
положення про необхідність ви-
сновку Верховного Суду у зв’язку з 
процедурою імпічменту, «оскільки 
це суперечить принципу неуперед-
женості суду». 

Водночас проект концепції пе-
редбачає монополію Президента на 
призначення суддів. «Запропонова-

но забрати з Конституції положен-
ня про обрання суддів безстроково 
Верховною Радою, враховуючи та-
ким чином рекомендації Венеціан-
ської комісії про необхідність відсто-
ронення парламенту як політичного 
органу від процедури призначення 
й обрання суддів, — ідеться в доку-
менті. — Повноваження щодо при-
значення суддів на посади та звіль-
нення їх, а також переведення суддів 
повинні здійснюватися на підставі 
та відповідно до подання Вищої 
ради юстиції (ВРЮ) Президентом». 

У проекті концепції пропонують 
призначати суддів одразу безстро-
ково (зараз при призначенні вперше 
діє п’ятирічний випробувальний 
термін), а також змінити вікові об-
меження для суддів: нижній поріг 
для призначення на пост судді пла-
нують підняти з 25 до 30 років, а гра-
ничний вік перебування на посаді 
— з 65 до 70 років. Натомість для но-
вопризначених суддів хочуть підви-
щити вимоги щодо досвіду роботи 
у сфері юриспруденції — з трьох до 
п’яти років. 

Концепцію внесення змін до 
Конституції винесуть на всенародне 
обговорення. Пропозиції до доку-
мента експерти повинні внести до 
1 вересня. 

Події

Міністерство інфраструкту-
ри України пропонує чітко 

закріпити в будівельних нормах 
гарантійні терміни служби авто-
мобільних доріг. Про це заявив 
глава відомства Володимир Козак, 
виступаючи у Верховній Раді. 

— Для підвищення якості бу-
дівництва доріг запропоновано 

внести зміни до Державних буді-
вельних норм, де чітко визначити 
гарантії: для земляного полотна 
— не менше 10 років, для мостів 
і шляхопроводів — не менше 10 
років, для дорожнього покриття 
— не менше трьох років, — сказав 
міністр .

За його словами, також пла-
нується ввести фінансову відпові-
дальність підрядника за неякісне 
виконання робіт. 

— У питанні підвищення 
якості ми активно співпрацюємо 
зі Світовим банком, є попередня 
домовленість щодо проведення 
інжиніринговою компанією зі сві-
товим досвідом аудиту системи 
контролю якості виконання до-
рожніх робіт в «Укравтодорі», — 
додав Козак. 

Як повідомлялося, Україна має 
намір посилити відповідальність 
за порушення правил проїзду ве-
ликогабаритного транспорту і пе-
ревищення його допустимої ваги. 

Будівельників штрафуватимуть за погані 
дороги 

Олександр ВІЛКУЛ: 

Луценко має намір 
розробити план 
створення нової 
України 

Україна протягом трьох років може зменшити споживання 
природного газу при виробництві теплової енергії майже на 50% 


