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Австралійські вчені провели до-
слідження якості вищої осві-

ти у світі, яке показало, що виші 
США, Швеції та Канади є най-
кращими у світі. Україна також 
потрапила до даного рейтингу і 
опинилась на 25 місці, що є до-
сить непоганим результатом. 24-у 
позицію займає Іспанія. Експерти 
порівнювали освітні системи в 48 

країнах за більш ніж 20 критерія-
ми, серед яких державні інвестиції 
у вищу освіту, підготовка потріб-
них для країни фахівців, зв’язок з 
університетами за кордоном і т.д., 
пише ФІНАНСИ bigmir)net. У пер-
шу п’ятірку потрапили такі країни, 
як США, Швеція, Канада, Фінлян-
дія і Данія. США домінують в світі 
не тільки за розміром інвестицій в 
освіту, а й за кількістю опублікова-
них наукових статей. 

ТОП-25 країн для здобуття 
вищої освіти: 1. США 2. Швеція 
3. Канада 4. Фінляндія 5. Данія 6. 
Швейцарія 7. Норвегія 8. Австра-
лія 9. Нідерланди 10. Британія 11. 
Сингапур 12. Австрія 13. Бельгія 
14. Нова Зеландія 15. Франція 16. 
Ірландія 17. Німеччина, Гонконг 
18. ПАР 19. Ізраїль 20. Японія 21. 
Тайвань 22. Корея 23. Португалія 
24. Іспанія 25. Україна

Податкова міліція розслідує кри-
мінальну справу, яка стосується 

службових осіб ДП «Кондитерська 
корпорація «Рошен». Про це свід-
чить постанова Шевченківського 
райсуду Києва від 11 травня 2012 
року, яка є у розпорядженні «Укра-
їнської правди». Справа порушена 
за фактом замаху на заволодіння 
чужим майном в особливо великих 
розмірах шляхом зловживання сво-
їм службовим становищем службо-
вими особами ДП «КК «Рошен».

Службові особи підприємства, 
«переслідуючи умисел, направлений 
на незаконне відшкодування ПДВ з 
бюджету в особливо великих роз-
мірах, в період жовтня-грудня 2010 
року документально оформили ви-
димість поставки желатину від ПП 
«Міоком». На думку Податкової мі-
ліції, «таким чином, службові осо-
би даного підприємства незаконно 
сформували податковий кредит в 
жовтні 2010 року на 214 тисяч 667 
гривень та в листопаді 2010 року на 
477 тисяч 825 гривень».

Як відомо, кондитерська кор-
порація «Рошен» контролюється 
Петром Порошенком, який 23 бе-
резня 2012 року був призначений 
міністром економіки.

Нобелівський лауреат з економі-
ки Пол Кругман передрікає ви-

хід Греції з єврозони і крах євро. Про 
це Кругман написав у своєму пості, 
опублікованому декілька днів тому, 
передають «Коментарі». «Досить 
імовірно, що Греція покине зону 
євро наступного місяця», — пише 
Кругман.  

Ось картина, яку малює Круг-
ман у своєму пості «Сутінки євро» 
(Eurodämmerung): 

1. Вихід Греції з єврозони — дуже 
вірогідний в наступному місяці.

2. Вихід великих обсягів коштів 
з іспанських та італійських банків — 
вкладники намагаються перевести 
гроші в Німеччину.

3-а. Можливо — тільки мож-
ливо, — введення фактичних об-
межень: заборони для банків пере-
водити внески з країни, лімітів на 
зняття готівки.

3-б. В якості альтернативи або 
паралельно залучення великих кре-
дитів Європейського центрального 
банку для порятунку банків від кра-
ху.

4-a. Німеччина постає перед 
вибором. Вона може або визнати 
величезні непрямі вимоги до Італії 
та Іспанії, плюс кардинально пере-
глянути свою стратегію (фактично, 
щоб дати цим країнам — особливо, 
Іспанії — хоч якусь надію, потрібно 
гарантувати їх боргові зобов’язання 
— це дозволить знизити вартість 
кредитування ) або:

4-б. На нас чекає кінець євро». 
Всі ці процеси можуть зайняти 

не роки, а найближчі місяці.
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Події
«Нафтогаз» купуватиме газ у німців

У травні 2012 року Національ-
на акціонерна компанія «На-

фтогаз України» і «RWE Supply & 
Trading GmbH» (RWEST, Німеч-
чина) уклали рамкову угоду про 
купівлю-продаж природного газу. 
Про це повідомили в прес-службі 
НАКу.

Як відзначають у відомстві, 
вказана угода створює юридичні 
основи для можливого постачан-
ня природного газу «Нафтогазу» 
з боку RWEST і, разом з тим, не 
містить зобов’язань сторін щодо 
обов’язкового здійснення купів-
лі або продажу енергоресурсу. 
Ціни, обсяги поставок, а також 
зобов’язання сторін щодо поста-
чання природного газу будуть ви-
значатися окремими контрактами 
після їх узгодження і підписання 
обома компаніями.

Довідка 
«RWE Supply & Trading GmbH» 

(RWEST) є однією з найбільших 
компаній в Європі, задіяних у 
сфері електроенергетики і газової 
промисловості. RWEST входить 
у холдинг RWE AG, який є опера-
тором потужної газотранспортної 
системи в Європі, до якої належать 
газопроводи протяжністю 23 тися-
чі км і підземні газові сховища об-
сягом до 7,4 млрд. куб.м. RWEST 
щорічно закуповує і постачає для 
потреб європейських країн близь-
ко 50 млрд. куб. м природного газу.

Раніше повідомлялося, що зая-
ви влади про купівлю палива в об-
хід «Газпрому» можуть нашкодити 
не стільки Росії, скільки Україні. 
Такі заяви звучать в останні дні з 
вуст українських чиновників напе-
редодні візиту Віктора Януковича 
на аудієнцію до Володимира Путі-
на. Експерти вважають малореаль-
ними плани України купувати газ 
в Європі.

Тимошенко відмовилася від процедур, 
а німецький лікар їде додому 

Нобелівський лауреат прогнозує крах євро і вихід Греції з єврозони

Екс-прем’єр Юлія Тимошенко, 
яка проходить лікування у лі-

карні «Укрзалізниці» в Харкові, 
відмовилась від медичних про-
цедур. Про це на брифінгу перед 
Харківською лікарнею сказав жур-
налістам німецький лікар Лутц 
Хармс. За словами Хармса,  публі-
кація в засобах масової інформації 
графіка лікування Тимошенко і 
постійне відеоспостереження, що 
здійснюється в її палаті, привели 
до того, що у вівторок Тимошенко 
відмовилася від медичних проце-
дур.

«У зв’язку з даними обставина-
ми, постійним наглядом лікування 
стало проблематичним, неможли-
во побудувати довірчі взаємини з 
пацієнтом», — сказав він.

За словами Хармса, все це в 
значній мірі погіршило довірчі 
стосунки, які встигли встановити-
ся між ним і його пацієнтом.

«Виникла ситуація, в якій по-
трібно перевірити, чи має сенс по-
дальше лікування», — сказав він.

Відповідаючи на питання жур-
налістів, Хармс зазначив, що він 
дійсно планує свій від’їзд з Украї-
ни, але це було заздалегідь перед-

бачено складеними планами ліку-
вання Тимошенко. «Запланована 
заміна мене іншою колегою», — 
додав  він.

Водночас доктор Хармс від-
мовився відповідати, хто, на його 
думку, винен в ситуації, що скла-
лася, і з ким йому насправді стало 
важче працювати — з Тимошенко 
чи  представниками Пенітенціар-
ної служби.

Хармс також спростував ін-
формацію про те, що він піддаєть-
ся тиску з боку членів партії «Бать-
ківщина».

«Я чув, що по радіо повідо-
мили, що я піддаюся тиску з боку 
членів партії Тимошенко. Звучало 
слово «тероризують». Такого я ні-
коли не говорив. Це повна брех-
ня», — сказав він.

ЄС не буде бойкотувати Євро-2012 в Україні

Європейський Союз не планує на 
політичному рівні бойкотувати 

чи координувати бойкот матчів фі-
налу цьогорічного Чемпіонату Єв-
ропи з футболу в Україні, до якого 
закликали низка європейських полі-
тиків через справу екс-глави україн-
ського уряду Юлії Тимошенко. Про 
це сказав прес-секретар постійного 
польського представництва в ЄС 

Кацпер Хмєлєвський, коментуючи 
результати Ради ЄС з питань закор-
донної політики, передає «Економіч-
на правда».

Він відзначив, що міністри об-
говорювали ситуацію в Україні та 
стосунки з ЄС, відзначивши, що 
головна дискусія зводилася до теми 
«судових та виборчих» стандартів, а 
не бойкоту запланованого на поча-

ток літа Євро-2012.
«На сьогоднішній зустрічі не 

було теми, чи координувати, бойко-
тувати (Євро-2012), це не предмет 
роботи для ЄС», — розповів дипло-
мат. Хмєлєвський сказав, що на за-
сіданні «жоден міністр» не закликав 
до бойкоту футбольного чемпіонату, 
котрий вперше в історії пройде в 
Україні та Польщі.

Польський дипломат зауважив, 
що деякі політики можуть не при-
їхати на Євро-2012, відзначивши, що 
це буде рішення кожного з них. Вод-
ночас Хмєлєвський не став оцінюва-
ти, чи ЄC може ще повернутися до 
теми бойкоту футбольного чемпіо-
нату. Нагадаємо, на початку травня 
виконавчий орган Євросоюзу, Євро-
комісія, заявила, що жоден з євроко-
місарів не приїде на матчі Євро-2012 
в Україну через справу Тимошенко. 
Ще кілька держав на чолі з Німеччи-
ною не виключили бойкоту, якщо до 
початку заходу ситуація з Тимошен-
ко не зміниться.

Проти бойкоту Євро-2012 в 
Україні виступають Польща, Чехія, 
Угорщина та Словаччина.

Японці можуть вимерти вже 
через 1000 років 
Японські демографи стурбовані темпами зниження 
народжуваності в країні: якщо тенденція збережеться, 
незабаром нація може вимерти.  Як підтвердив профе-
сор економіки з Університету Тохоку Хіросі Йосіда, якщо 
темпи падіння народжуваності збережуться, до 3011 
в Японії залишиться тільки одна дитина. До речі, якщо 
вірити складеній нещодавно «карті вимирання людства», 
українці переживуть японців лише на 200 років. За при-
пущенням вчених, Україна вимре у проміжку з 3000 до 
3299 років, а Росія у 2888 році.

Євро-2012 подорожчало ще 
на 1,4 мільярда
Кабінет міністрів збільшив прогнозну вартість 
підготовки та проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року 
на 1 млрд. 417,567 млн. гривень — до 108 млрд. 
801,998 млн. гривень. Збільшення вартості здій-
снюється за рахунок коштів державного бюджету 
та коштів, залучених під держгарантії розміром 
687,767 млн. гривень, а також за рахунок інших 
джерел фінансування — 729,8 млн. гривень.

17,1
стільки мільярдів доларів 
втратили за тиждень найбагатші 
люди світу. Це трапилося на 
тлі занепокоєння щодо збитку 
JPMorgan Chase в розмірі 2 
млрд. доларів і курсу євро, що 
слабшає. 

Євросоюз надовго закриє двері для нових 
членів

Євросоюз в 2013 році на довгий 
час закриє двері для нових чле-

нів після вступу до нього Хорватії.
Про це заявив в хорватському 

місті Спліт маршал (голова) Сена-
ту Польщі Богдан Борусевич.

За його словами, «Хорватія 
входить в Євросоюз в останній 
момент», після чого піде тривала 
пауза в розширенні. Це пов’язано 
із нинішньою несприятливою еко-
номічною кон’юнктурою.

При цьому Польща активно 
підтримує приєднання до союзу 
нових держав південно-східної 
Європи, зазначив Борусевич, який 
приймає в Хорватії участь у кон-
ференції «Регіональний розвиток 
і фонди ЄС — польський досвід», 

— повідомляє Левый берег.
Хорватський віце-прем’єр 

Бранко Грчіч повідомив учасникам 
зустрічі, що вже в другій половині 
2013 року Хорватія очікує отрима-
ти на розвиток 450 мільйонів євро 
з фондів ЄС, а в 2014 — 1,08 млрд. 
євро. «Це величезна сума і краї-
ні необхідно підготуватися до її 
освоєння», — зазначив Грчіч.

Нагадаємо, протягом най-
ближчих кількох місяців перед 
Євросоюзом стоїть також питан-
ня вступу Сербії, яка тривалий 
час домагається членства в союзі. 
У березні на саміті в Брюсселі Єв-
росоюз прийняв рішення надати 
Сербії статус кандидата в члени 
ЄС.

Податкова завела 
справу щодо 
підприємства 
Порошенка

Карпачова виїхала з України через тиск 
Генпрокуратури?

Депутат від БЮТ Сергій Собо-
лєв заявляє про те, що колиш-

ній уповноважений Ради з прав 
людини Ніна Карпачова не може 
перебувати в Україні через тиск на 
неї з боку Генеральної прокурату-
ри. Про це він сказав на брифінгу, 
повідомляють Українські новини.

Депутат зазначив, що він не 
може надати інформацію про те, 
де зараз перебуває екс-омбудсмен. 
«За моєю інформацією, вона зараз 
не має можливості фактично про-
водити свою активну діяльність і 
вона фактично не має можливості 
сьогодні навіть бути присутньою 
в Україні через прямий тиск Гене-
ральної прокуратури», - сказав він.

Соболєв зазначив, що у зв’язку 
із цим депутати від БЮТ написа-
ли лист в офіс верховного коміса-
ра з прав людини Парламентської 

асамблеї Ради Європи. На його 
думку, необхідно почати розсліду-
вання дій вищих посадових осіб, 
які, можливо, причетні до вказі-
вок Генпрокуратури тиснути на 
колишнього омбудсмена.

Як відомо, прокуратура Києва 
має намір завершити до 15 травня 
перевірку можливої фальсифікації 
Карпачовою експертного висновку 
про завдання травм колишньому 
прем’єр-міністрові Юлії Тимошен-
ко працівниками Качанівської ви-
правної колонії.

Тимошенко звинуватила спів-
робітників колонії в тому, що вони 
її побили під час транспортування 
до лікарні 20 квітня.

25 квітня Карпачова після зу-
стрічі з екс-прем’єром підтвердила 
наявність тілесних ушкоджень у 
Тимошенко й оприлюднила фото-
графії її синців.

4 травня Генпрокуратура зви-
нуватила Карпачову в підробці 
експертного висновку про завдан-
ня травм Тимошенко працівника-
ми Качанівської колонії.

За попередніми даними Генп-
рокуратури, Карпачова хитрістю 
одержала від двох представників 
секретаріату омбудсмена їхню 
письмову оцінку травм на тілі 
Тимошенко, відображених на фо-
тографії, яку вона сама зробила в 
колонії.

Вищу освіту в Україні визнали однією із 
найкращих у світі 


