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Кабмін подав у Раду законопроект 
про зміни до держбюджету, за яким 
зарплати працівників бюджетної 
сфери підвищаться вже з 1 липня, 
а не з 1 жовтня, як планувалося 
раніше.

Оклади цього року Кабмін про-
понує підвищити чотири рази, а не 
двічі, як було записано в законі про 

держбюджет (підвищення за рік 
складе 12,6%, тоді як планувалося 
близько 9%). З 1 вересня мінімальну 
ставку для бюджетників збільшать 
до 641 грн. (за планом було 641 грн. 
тільки з жовтня), з 1 жовтня — до 
660 грн., а з 1 грудня — до 704 грн. 
(за планом до 654 грн.). При цьому 
потрібно враховувати, що реально 
зарплати збільшаться більше, адже 

це тільки оклад. 
Приміром, учитель вищої ка-

тегорії з окладом 1325 грн. реально 
має 2160 грн., повідомляє «Сегод-
ня». 20% від цієї суми — надбавка за 
класне керівництво, 10% — за зоши-
ти, надбавка за вислугу років — 10% 
плюс іще 20% ставки — надбавка від 
Кабміну. Після підвищення з 1 лип-
ня оклад виросте на 21 грн., а зарп-
лата — на 34 грн. (до 2194 грн.).

І це ще не все: 20% надбавки до 
окладу педагогам розповсюдять на 
тих, хто працює в дитсадках, ПТУ 
і вузах 1-2 рівнів акредитації (на це 
виділяють 500 млн. грн.), введуть 
надбавку (10-30% окладу) за вислу-
гу років соцпрацівникам (9,8 млн. 
грн.), 106,2 млн. грн. планується ви-
ділити на виплату підйомних (п’ять 
мінзарплат, близько 5000 грн.) ви-
пускникам медичних вузів, які по-
годяться три роки відпрацювати в 
сільській місцевості. 

Як пояснили в уряді, таке під-
вищення стало можливим завдяки 
тому, що, по-перше, економіка зараз 
росте швидшими темпами, ніж пла-
нувалось, а по-друге, після прийнят-
тя Податкового кодексу пройшла де-
тінізація економіки та різко виросли 
платежі до бюджету (у 1,5 разу по-
рівняно з минулим роком).
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Події

Поляки взялися за 
українських нелегалів
Польська прикордонна служба в першому кварталі 
поточного року передала українським службам 158 
затриманих на кордоні з Україною нелегалів. Польща 
у першому кварталі відправила з країни 640 нелегалів 
(+7%), 625 з яких передано прикордонним службам 
східних сусідів поляків: України, Білорусі та Росії. 15 
осіб виселено до Литви, Словаччини, Чехії та Німеччи-
ни, що вдвічі менше за показники перших трьох міся-
ців 2009 року. Понад 300 людям відмовлено у в’їзді до 
Польщі в пунктах пропуску на летовищах. 

У японському чаї — 
перевищення радіації 
У чаї, який вирощують у японській префектурі Сідзуока, 
зафіксовано перевищення допустимого рівня радіації. 
У якості причини японська влада називає нещодавню 
серію аварій на АЕС «Фукусіма-1». Радіоактивність чаю, 
в якому було виявлено цезій, склала 679 бекерелів на 
кілограм при допустимій нормі у 500. Після повідомлен-
ня про перевищення рівня радіації постачальники були 
змушені відкликати партії чаю, виробленого у Сідзуоці, 
повідомляє lenta.ru. Найближчим часом на чайних фа-
бриках префектури буде проведено заміри радіації. 

19,7
стільки відсотків українців пішли б 
вчитися на ІТ-шника, якби були абі-
турієнтами 2011 року. 10,03% опи-
таних обрали б освіту маркетолога 
або піарника. Такими є результати 
опитування, проведеного Міжна-
родним кадровим порталом. 

ПРОГНОЗИ 

Фінансові безлади в США, спо-
вільнення росту китайської еко-

номіки, боргова проблема Єврозони 
й стагнація економіки Японії — усе 
це може привести глобальну еконо-
міку до «ідеального шторму». Про 
це заявив професор економіки Нью-
Йоркського університету Нуріель 
Рубіні. «Вже зараз спостерігаються 
елементи нестабільності, — зазначив 
він. — Ми йдемо дорогою занадто 
великих державних і приватних бор-
гів. Цей вантаж стає щораз важчим. 
Усі ці проблеми можуть зрештою зі-
йтися разом до 2013 року».

Слабкий ріст світової економіки 
може спровокувати попит на доларо-
ві активи як на «безпечну гавань».

НЕБЕЗПЕКА 

Німці, нажахані кишковою 
паличкою, знищують овочі

ПІД СУД 

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Половина молоді хоче емігрувати

Третина українців переїхали б до 
іншої країни на постійне місце 

проживання, якби дозволяли обста-
вини, повідомляє видання «Дзерка-
ло тижня».

Готовність до переїзду вислови-
ли 34,1% опитаних. Близько полови-
ни (55,1%) респондентів однозначно 
сказали — «ні, не переїжджав би». 
Ще 10,8% опитаних вагалися відпо-
вісти на запитання.

«Аналіз показує: що молодший 
респондент, то частіше він вислов-
лює бажання виїхати з країни. Серед 
молоді віком 18-29 років показник 
готовності до еміграції становить 
50,4%, а у віковій групі 30-39 років 
— 42,4%», — пишуть автори.

Загалом серед українських гро-
мадян домінує стримане, в міру кри-
тичне ставлення до своєї країни.

Більшість (55,4%) опитаних вва-
жають Україну «звичайною країною, 
не кращою й не гіршою, ніж інші».

Пишаються Україною та вважа-
ють її найкращою у світі країною 
тільки 17,8% респондентів. Прак-
тично стільки ж (18,1%) жалкують, 
що їм доводиться жити в цій країні.

Як відзначають автори статті, 
громадська думка цілком адекват-
но оцінює той рівень економічного 
розвитку, який Україна займає серед 
інших країн світу.

Більшість (56,3%) опитаних вва-
жають, що за своїм рівнем розвитку 
Україна перебуває серед «відсталих» 
країн, що відповідає міжнародним 
рейтингам. Кожен п’ятий (19,3%) 
респондент думає, що Україна вхо-
дить у число найбільш відсталих 
країн світу. Практично стільки ж 
(20,4%) опитаних зараховують Укра-
їну до країн-«середняків».

Разом з тим, за даними до-
слідження, лише третина (30,2%) 
українців «в усіх випадках» або «у 
більшості випадків» намагалася від-
стоювати свої порушені права.

При цьому половина (51,2%) 
опитаних за останній рік стикалася з 
тими чи іншими порушеннями їхніх 

законних прав.
44,9% респондентів, чиї права 

порушувалися, намагалися їх від-
стоювати в «деяких» або «поодино-
ких» випадках. Чверть (23,2%) рес-
пондентів своїх порушених прав не 
відстоювали зовсім.

Опитування проводилося ЦСД 
«Софія» з 22 по 30 березня 2011 року 
в усіх областях, АР Крим, містах Ки-
єві та Севастополі. Всього було опи-
тано 2022 респонденти у віці від 18 
років і старше. Метод проведення 
опитування — інтерв’ю віч-на-віч 
за місцем проживання респондента. 
Статистична похибка не перевищує 
2,2%.

ОБУРЕННЯ 

Віктор Янукович: кожне відомство 
хоче здерти з громадянина сотню-
другу

Державні установи, які беруть 
гроші з громадян за надання 

адміністративних послуг, — поза 
законом. Про це заявив Президент 
Віктор Янукович у ході засідання 
комітету з економічних реформ, 
повідомляє «ЛІГАБізнесІнформ».

Говорячи про надання адміні-
стративних послуг в країні, Януко-
вич зазначив, що в Україні сьогодні 
відсутнє чітке розуміння загальної 
кількості таких послуг, не визна-
чено коло тих, хто повинен їх на-
давати. «Кожне відомство дуже 
часто стоїть до останнього, маючи 
на меті здерти з громадянина, під-
приємця сотню-другу гривень. Ми 
це добре знаємо», — сказав він.

Звертаючись до присутньо-
го на засіданні Прем’єра Миколи 
Азарова, Янукович зазначив: «Ми-

кола Янович, я чекаю від вас відпо-
віді на те питання, яке я поставив 
ще на початку цього року».

«Коли ми не будемо за державні 
кошти утримувати підприємства, 
створені різними відомствами для 
надання державних послуг? Якщо 
відверто, то більшість із них про-
водять корупційні дії. Скільки у 
нас таких підприємств, зо дванад-
цять тисяч?», — поцікавився Пре-
зидент.

Азаров відповів, що сьогодні 
немає жодної правової основи для 
діяльності таких підприємств.

Після цього Янукович й зазна-
чив, що всі державні установи, які 
беруть гроші з громадян за надан-
ня будь-яких довідок, перебувають 
поза законом. 

ЩО ПОРОБИШ 

Уряд Росії вирішив із 8 липня 
стягувати з імпортної карамелі 

мито в розмірі майже 300 доларів 
за тонну. Такий крок викликаний 
збільшенням експорту з України.

Учасники ринку вважають, що 
нове мито в розмірі 25% від вар-
тості товару цілком заблокує по-
стачання в Росію української кара-
мелі. «Російський уряд буквально 
минулого тижня ухвалив поста-
нову про запровадження мита на 
українську карамель, не тільки на 
українську, але і на всю, котра за-
возиться на територію Російської 
Федерації», — повідомив міністр 
аграрної політики Микола При-
сяжнюк. За його словами, Україна 

щорічно ввозить у Росію 16 тис. 
т карамелі, тоді як ще в 2004 році 
обсяг постачань складав 60 тис. т. 
Після запровадження мита очіку-
ється скорочення експорту, відзна-
чив міністр. 

Рішення про запровадження 
спеціального мита на ввіз караме-
лі прийнято постановою уряду РФ 
від 3 червня. Вона розрахована на 
три роки і буде застосовуватися 
до льодяникової карамелі, тоффі 
й іншої карамелі з усіх країн, крім 
країн Митного союзу — Білорусії 
і Казахстану — та держав, що ко-
ристуються національною систе-
мою преференцій РФ (за винятком 
Китаю і Туреччини).

Росія помстилась Україні 
за Митний союз 

Експерти 
прогнозують колапс 
світової економіки 
через два роки  

Зарплати бюджетникам планують 
підвищити вже з липня

КОРУПЦІЯ 

Донецькі залізничники 
привласнили 10 мільйонів

На Донецькій залізниці право-
охоронці викрили службов-

ців цього держпідприємства, які 
завдали державі збитків на понад 
десять мільйонів гривень. Про це 
повідомляє прес-служба МВС.

«Вони (службовці) в 2008 році 
закупили в товариства з обмеже-
ною відповідальністю двадцять 
комплектів безреагентного анти-
накипного устаткування та при-
дбали ліцензію на право корис-
тування цим обладнанням (для 
використання ліцензія не потріб-

на)», — йдеться у повідомленні.
«Внаслідок протиправних дій 

правопорушників державі завда-
но збитків на суму понад десять 
мільйонів гривень», — зазначили 
у міліції.

Органами прокуратури пору-
шено кримінальну справу за озна-
ками злочину, передбаченого час-
тиною 5 статті 191 «Привласнення, 
розтрата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання служ-
бовим становищем» Кримінально-
го кодексу України.

Міністр сільського господар-
ства Німеччини Ільзе Айгнер 

повідомила, що за розпоряджен-
ням влади було знищено урожай 
на місцевих городах. Вона зазна-

чила, що вже утилізовано від п’яти 
до десяти відсотків овочів.

Більше того, процес, за словами 
міністра, продовжиться: «Нам іще 
належить знищити 5900 тонн огір-
ків, 1300 гектарів салату-латуку, 
3500 тонн томатів», передає dt.ua.

Нагадаємо, небезпечна киш-
кова інфекція у Європі була за-
фіксована на півночі Німеччини. 
Спочатку експерти вважали, що 
джерелом хвороби стали імпорто-
вані з Іспанії огірки, помідори та 
салат. Днями з’явилося припущен-
ня, що причиною спалаху інфекції 
могли стати пророщені боби сої, 
але це не підтвердилося.

Випадки інфекції зафіксовано 
у дванадцяти країнах.

Екс-прем’єра Ісландії 
звинувачують у фінансовій кризі

Один із провідних політиків Іс-
ландії, екс-прем’єр Гейр Хор-

де, постав перед судом за обвину-
ваченням у халатній поведінці, яка 
сприяла фінансовому колапсу кра-
їни в 2008 році. Він став першим 
політиком у світі, якого намага-
ються притягти до судової відпо-
відальності за економічну кризу, 
інформує «Сегодня».

Спеціальний суд почав про-
цес над Хорде, який займав крісло 
прем’єр-міністра Ісландії з червня 
2006-го по лютий 2009 року. За да-
ними спеціальної комісії, 60-річ-
ний політик знехтував службо-
вими обов’язками та не врахував 
інформацію про загрозу колапсу 
ісландських банків. Як вважає об-
винувачення, він мав змусити три 
найбільші фінансові інститути — 
«Landsbanki», «Kaupthing Bank» і 

«Glitnir Bank» — переглянути свої 
баланси. У результаті його безді-
яльності країна, що займала до 
кризи п’яте місце за рівнем ВВП 
на душу населення, була змушена 
звернутися по допомогу до МВФ, а 
курс крони звалився на 80%. Крім 
того, прокуратура обвинувачує 
екс-міністра в тому, що він не про-
контролював ситуацію навколо 
«Icesave», «дочки» одного з провід-
них банків країни, «Landsbanki». 
Через банкрутство фінансової гру-
пи «Landsbanki» й «Icesave» у жов-
тні 2008 року свої заощадження 
втратили більше 350 тисяч грома-
дян Великобританії й Нідерландів.

Тепер Рейк’явік очікують судо-
ві суперечки з цими країнами, що 
вимагають повернути майже шість 
мільярдів доларів, витрачених на 
компенсації вкладникам.


