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ДОПЕКЛИ? 

БЮДЖЕТНА СФЕРА 

СОТ може ввести санкції проти 
України

У Білорусі заборонили збиратися 
на вулиці більше як по троє

Найскупішим роботодавцем 
України є сама держава

Якщо Україна в рамках спецроз-
слідування щодо імпорту на-

фтопродуктів, розпочатого на по-
чатку 2011 року, ухвалить рішення 
щодо введення мит, СОТ має пра-
во застосувати до нашої країни 
санкції. Про це в ході Міжнарод-
ної конференції з питань розви-
тку українського ринку нафтопро-
дуктів «Petroleum Ukraine-2011» 
заявила керівник відділу торгівлі 
й економіки представництва Єв-
ропейської комісії в Україні Улріке 
Хауер.

«Ми не вважаємо, що будь-які 
тарифи (мита на імпортні нафто-
продукти), які будуть уведені, мо-
жуть відповідати правилам СОТ», 
— сказала вона.

На її думку, в рамках розсліду-
вання відносно імпорту нафтопро-
дуктів не дотримуються стандарти 
й зобов’язання, які Україна взяла 
на себе в рамках Світової організа-
ції торгівлі.

Крім того, за її словами, не 
можна порівнювати європейське 
пальне, яке виготовляють за стан-
дартом Євро-5, із паливом, ви-
робленим в Україні, себто якості 
Євро-2, Євро-3, Євро-4. Вона вва-
жає, що пальне різної якості не 
може між собою конкурувати.

У свою чергу віце-президент 
із продажу, трейдингу й логісти-
ки ТОВ «ТНК-BP Коммерс» Оле-
на Алексєєва зазначає, що якщо 
Україна не підтримає вітчизняні 
НПЗ загороджувальними митами, 
нафтопереробна галузь в Україні 

може зникнути. При цьому вона 
вважає, що стимулювати галузь 
можна не лише введенням мит на 
імпортні нафтопродукти. «Є при-
клади загороджувальних мит у 
ЄС, Росії, субсидування державою, 
оподатковування. Ми сподіваємо-
ся, що держава знайде спосіб зро-
бити переробку більш ефектив-
ною», — сказала Алексєєва.

На початку 2011 року Україна 
почала спеціальне розслідування 
щодо зростання імпорту нафто-
продуктів у країну, результатом 
якого може стати введення мит 
на імпортне паливо. Розслідуван-
ня декілька разів переносилося й 
зараз продовжене до кінця 2011 
року. На сьогодні частка імпорт-
ного пального в Україні становить 
близько 60%. Близько 50% імпорт-
ного бензину й дизпалива припа-
дає на Білорусь.

Міністерство енергетики й ву-
гільної промисловості підтримало 
ініціативу про введення мит на 
бензини €130/тонна, на дизпаливо 
— €80/тонна.

Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко підписав поправки 

в закон про масові заходи та низку 
законів, що регулюють суспільно-
політичну діяльність у країні.

Новий закон про масові заходи 
посилює правила їх проведення. 
Організація будь-якого збору гро-
мадян повинна бути санкціонована 
владою — це стосується і флешмо-

бів, і збору громадян, організова-
ного з використанням Інтернету, 
повідомляє «БелаПАН». До отри-
мання дозволу на проведення ма-
сового заходу його організатори не 
мають права оголошувати, у тому 
числі в Інтернеті, про дату, час і 
місце проведення. Крім того, орга-
нізаторами не можуть бути особи, 
які допустили порушення порядку 
проведення такого заходу про-
тягом року з моменту накладення 
адміністративного стягнення.

Представляючи поправки в 
закон про масові заходи, міністр 
внутрішніх справ країни Анато-
лій Кулешов заявив: «Вони спря-
мовані на забезпечення безпеки 
не окремої групи людей, а всього 
суспільства». Також глава МВС до-
дав: «Поправки в закон абсолютно 
своєчасні. Вони спрямовані не на 
порушення прав і свобод грома-
дян, а на їх чітке та неухильне до-
тримання».

Зарплати рядових бюджетників 
відстають від середніх показни-

ків по країні, а оклади управлінців 
значно їх перевищують. Найменші 
зарплати в Україні платить сама 
держава, заявив провідний спеціа-
ліст Центру Розумкова Павло Роз-
енко. За його словами, середня за-
робітна плата в Україні становить 
2,7 тис. грн., тоді як зарплатня по 
державних структурах у системі 
освіти на 600 грн. менша — 2100 
грн., у системі охорони здоров’я та 
надання соціальних послуг — 1700 
грн. «Разом із тим, у державному 
управлінні рівень оплати, навпа-
ки, вищий, аніж середній рівень 
зарплати», — зазначив Розенко. 
За словами експерта, цей рівень 
складає 3100 грн. серед працівни-

ків у державній службі. Тобто, на 
його думку, існує дисбаланс між 
тим, скільки влада витрачає на 
своє утримання та рівнем оплати 
діяльності працівників бюджетної 
сфери.

ПРАВДА ВИХОДИТЬ НА ПОВЕРХНЮ 

Псевдолікаря Слюсарчука арештовано за шахрайство

Сенсацiйне розслiдування 
журналiстiв газети «Експрес» 

щодо дiяльностi Андрiя Слюсарчука 
— людини, яка ще донедавна нази-
вала себе «видатним нейрохiрургом, 
професором» й у вереснi стала лау-
реатом державної премiї, — досягну-
ло кульмiнацiї. 

Як пише «Експрес», у понедiлок, 
14 листопада, завдяки блиску-
че здiйсненiй операцiї львiвської 
мiлiцiї, псевдолiкар Слюсарчук був 
затриманий у Києвi. «Я вас чекав 
давно», — це єдинi слова, якi «Док-
тор Пі» (саме так його охрестили 
ЗМІ) сказав, коли наручники клац-
нули на його зап’ястях.

«Вiн нiколи не був дитиною-
вундеркiндом. Вiн не вступав у 

росiйський медичний виш у дванад-
цять рокiв. Його дипломи фiктивнi. 
Вiдповiдно, вiн не може бути нi 
професором, нi доктором медичних 
наук. Вiн також не нейрохірург», — 
пише «Експрес». «Так, у нього справдi 
є талант, але зовсiм не той, який вiн 
собi приписував: усi цi роки вiн про-
сто водив за нiс усю країну, двох 

президентiв, наукову та лiкарську 
громадськість», — пояснюють жур-
налісти. Адже у Андрія Слюсарчука 
— безліч титулів і посад. Раніше ко-
лишній президент Віктор Ющенко 
видав указ про створення Iнституту 
мозку, який мав очолювати «профе-
сор нейрохірургії» Андрiй Слюсар-
чук. А 30 вересня Віктор Янукович 
своїм указом призначив Слюсарчуку 
премію у розмiрi 150 тисяч гривень 
як професору кафедри. 

ЗМІ вже встигли охрестити цю 
історію однiєю з найбiльш масштаб-
них манiпуляцiй, яку знала iсторiя. 
Особливо якщо зважити, що справ-
жня освiта «професора», за слова-
ми його реальних учителiв, заледве 
дорiвнює трьом класам школи.

З наступного року багатим доведеться 
ділитися з бідними
З 1 січня уряд пропонує ввести 
податок на багатство, яким будуть 
обкладати все: від коштовностей і 
яхт до нерухомості та землі. Це до-
зволить виручити для пенсіонерів 
800 млн. грн. на рік. Депутати готові 
підтримати ініціативу Кабінету Міні-
стрів, аби скоротити «колосальний 
розрив» у доходах населення. Але 
експерти називають це популізмом, 
оскільки існує легальна можливість 
ухилитися від сплати нового подат-
ку, пише «Коммерсантъ-Украина».

Віце-прем’єр-міністр соціальної 
політики Сергій Тігіпко узявся за 
відновлення соціальної справедли-
вості. У п’ятницю відомство опри-
люднило законопроект «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу 
щодо податку на багатство», яким із 
1 січня 2012 року планується збіль-
шити податковий прес на багатих. 
Згідно з документом, до 2017 року 
фізичні особи — як резиденти, так і 
нерезиденти, які володіють рухомим 
і нерухомим майном в Україні та ку-
пують дорогі товари, платитимуть 
новий податок. Отримані кошти — 
800 млн. грн. у рік — спрямовува-
тимуться через спеціальний фонд 
держбюджету на дотацію Пенсійно-
му фонду для виплати пенсій і над-
бавок до них, нарахованих за пенсій-
ними програмами.

Як пише газета, податок на ба-
гатство не скасовує інші платежі, 
приміром, збір за першу реєстрацію 
автомобіля або мита, а є доповне-
нням до них, наприклад, до податку 
на нерухомість, що запускається з 1 
липня. Один раз у рік тим, кого пан 
Тігіпко вважає багатими, доведеться 
сплатити 2% мінімальної зарплати 
(МЗ; на 1 січня вона становитиме 
1073 грн.) за 1 кв. м квартири пло-
щею понад 300 кв. м. Ця ж ставка 

буде застосовуватися при володін-
ні будинком площею від 600 кв. м. 
З землі несільськогосподарського 
призначення площею понад 0,5 га 
потрібно буде платити 5% від нор-
мативної оцінки ділянки або 25% 
від оцінки землі в області. За воло-
діння легковим автомобілем або 
мотоциклом із об’ємом двигуна від 
4000 куб. см і 800 куб. см відповід-
но громадяни заплатять 20% МЗ за 
кожні 100 куб. см. Власники літаків і 
вертольотів будуть платити по 0,2% 
МЗ за 1 кг ваги, а податок для водних 
суден у 20% МЗ буде прив’язаний до 
потужності двигуна.

При купівлі годинників, телефо-
нів, зброї, ювелірних виробів із до-
рогоцінних металів вартістю понад 
2 тис. євро, а також взуття, одягу, ху-
тра, антикваріату вартістю від 3 тис. 
євро необхідно буде протягом міся-
ця сплатити 10% їхньої вартості. Ця 

ж ставка буде додатково сплачувати-
ся при ввезенні товару фізособою в 
Україну, зазначає видання.

Директор центру CASE-Україна 
Дмитро Боярчук сумнівається, що 
депутати підуть проти своїх інтер-
есів і зважаться прийняти закон у 
запропонованій редакції. Але якщо 
це відбудеться, податок, на його 
думку, має діяти довше п’яти років. 
Експерт попереджає, що наявність 
можливостей ухилятися від податку 
ставить під сумнів отримання 800 
млн. грн. на рік. Наприклад, землю 
можна дробити на ділянки менше 
0,5 га, зареєструвавши їх на кількох 
осіб, а дорогий годинник і телефон 
— ввозити за заниженою митною 
вартістю або як особисті речі. Не 
зможуть обійти новий податок тіль-
ки громадяни з доходом понад 16 
тис. грн., які легально працюють за 
трудовою угодою.

18 млн. голодних європейців 
врятовано
ЄС погодився продовжити продовольчу програму для 
найбідніших верств населення Європи. Раніше її за-
блокували шість членів, які сумнівались у доцільності 
витрачання коштів на їжу для бідних. Але згодом, під 
тиском Німеччини, програму вирішили завершити за 
два роки. «Якби її скасували, це була б катастрофа. У 
нас не було плану «Б». Але тепер є два роки, щоб зна-
йти вихід із ситуації», — каже речник Банку їжі Гаррі 
Гшвінд. Зазначимо, загальний розмір продовольчої 
програми 500 мільйонів євро.

В Україні — до 15% 
контрабандного бензину 
Високі ціни на бензин в Україні спровокували різке 
зростання його контрабанди. За даними Міненерго, 
частка нелегального імпорту за останній місяць 
зросла з 7-8% до 12-15% від усього обсягу спожи-
вання. У Держмитниці вже почали кампанію проти 
контрабанди, проте учасники ринку вважають, що 
цих зусиль недостатньо, а перевірки повинні про-
водитися спільно з СБУ та податковою.

4,7
на стільки відсотків у жовтні 
2011 року порівняно з жовтнем 
минулого року зросло про-
мислове виробництво. Про це 
повідомила Державна служба 
статистики.

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

Житомирський губернатор 
погрожує «повстанням» облгазу

Голова Житомирської обласної 
державної адміністрації Сергій 

Рижук пообіцяв «розібратися» з 
тими, хто відключає селища облас-
ті від газу за борги. Про це він за-
явив на засіданні обласної комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуа-
цій.

На Житомирщині, підкреслив 
Рижук, сталася надзвичайна си-
туація у зв’язку з відключенням 7 
листопада від газопостачання се-
лищ Новогуйвинськ та Озерне, які 
наразі вже до нього підключені.

За словами голови ОДА, «якщо 
ще раз таке допустить «Житомир-
газ», я підніму людей особисто не 
як губернатор, а як голова Жи-
томирської обласної організації 
Партії регіонів, ми до газовиків 
приїдемо (до ВАТ «Житомиргаз»), 
їхню контору заблокуємо, а їхні ав-
томобілі продамо», — сказав він.

За словами голови облдер-
жадміністрації, «ВАТ «Житомир-
газ» відключив згадані селища від 
газу, не повідомивши про це ке-
рівництво області та передчасно, 
оскільки селища мали можливість 
розрахуватися до 14 листопада. 

РЕПРЕСІЇ  

До Тимошенко вже 
не пускають доньку 
й адвоката

Доньку екс-прем’єра Юлії Тим-
ошенко Євгенію Карр і захис-

ника Сергія Власенка не пустили 
у Лук’янівське СІЗО до Юлії Тим-
ошенко. Про це 15 листопада розпо-
віла сама донька екс-прем’єра. «Ми 
з адвокатом Сергієм Власенком так і 
не змогли потрапити до мами. Нам 
відмовили, мотивувавши це тим, що 
в неї різке погіршення стану й вона 
не може піднятися з ліжка», — ска-
зала Карр. «Але сьогодні виявилося, 
що загострення хвороби є перешко-
дою для рідних і адвокатів, але не 
для слідчих. На сьогодні призначено 
слідчі дії. Я вважаю, що це справжнє 
знущання над мамою, — обурилася 
вона. — Окремо хочу «подякувати» 
тим псевдолікарям, які щодня звіту-
ють про нормальний стан маминого 
здоров’я». 


