СБУ піймала у Харкові двох
інформаторів російської ФСБ
Служба безпеки викрила двох диверсантів у
Харкові, які готували нові теракти у місті й області.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник
голови СБУ Маркіян Лубківський. Один із чоловіків
здійснював пошук об’єктів для вчинення диверсій
і терактів, а також збирав і передавав бойовикам
«ДНР» інформацію про рух та склад військових залізничних ешелонів.
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стільки тисяч зареєстрованих
безробітних українців нарахували на початок лютого, без
урахування Криму і Севастополя. Кількість безробітних жінок
становить 283,6 тис. осіб, а
чоловіків — 240,8 тис. осіб.

З полону терористів звільнили
ще чотирьох вояків
Про це повідомив Укрінформу член робочої групи з
питань звільнення полонених Василь Будик. «Сьогодні
звільнили ще чотирьох українських військових: два
з них — військовослужбовці Збройних сил України,
два — зі складу батальйону «Донбас». Зараз вони їдуть
у наш штаб», — сказав Будик. За його словами, днями
вдалося направити до полонених у райони Донецька та
Луганська кілька мікроавтобусів із одягом, медикаментами, продуктами.

Яких тарифів на газ варто
чекати населенню
Тарифи на газ планують підняти в
два етапи: найближчим часом і в
четвертому кварталі 2015 року або
у першому кварталі 2016-го. Міністр
енергетики Володимир Демчишин
вважає, що було б доцільно вийти на
щоквартальне коригування цін на
газ для населення за європейськими
розцінками. Утім, міністр не уточнив,
яким може бути перше підвищення
цін, пославшись на те, що встановлення тарифів — компетенція Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
і комунальних послуг.
Не називала цього показника і
міністр фінансів України Наталія
Яресько. Вона стверджує, що разом із
підвищенням цін на блакитне паливо для населення зростуть і витрати
бюджету на компенсацію підвищених
тарифів для тих верств населення, доходи яких не дають змоги платити за
газ ринкову ціну.
«У змінах до бюджету на 2015 рік
на ці компенсації заплановано витратити 12,5 мільярда гривень, — каже
вона. — Це одна із найбільш витратних статей у змінах до бюджету. Крім
того, КМУ розробив спрощену систему отримання компенсацій, яку найближчими днями подадуть на розгляд
уряду».
Конкретнішою була голова правління НБУ Валерія Гонтарева: відповідно до програми з МВФ, підвищення тарифів планують дуже різке — на
280% на газ і приблизно 66% — на тепло.
Директор енергетичних програм
Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України
Валентин Землянський стверджує:
підвищення тарифів не дасть нічого,
крім соціального вибуху. Він вважає,
що уряду потрібно шукати гроші для
розв’язання двох головних проблем:
покриття збитків НАК «Нафтогаз
України» і порятунку вітчизняної
електроенергетики, яка опинилася
у важкому становищі через війну на
Донбасі (дефіцит вугілля) і конфлікт із
РФ (ціна на імпортний газ і електро-

енергію). На покритті збитків НАК, як
і на приведенні комунальних тарифів
до ринкового рівня, наполягає МВФ,
від якого сподіваємось отримати великий кредит.
Водночас директор спеціальних
проектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев переконаний, що тарифи потрібно
підвищувати і сприймати це як належне. Він вважає, що це може врятувати
вітчизняний видобуток вуглеводнів.
На його думку, низькі тарифи роблять
економічно невигідним енергозбереження. Тому в очікуванні підвищення
тарифів радить населенню ставити лічильники на все, що можна, і вживати
усіх заходів із енергозбереження, щоб
знизити свої витрати. А уряду експерт
пропонує підвищувати тарифи поступово, за кілька етапів, щоб не отримати провалів у оплаті.
«Питання у тому, чи є у держави
фінансова спроможність продовжувати надавати приховані субсидії за-

Українцям дозволили продавати квартири
без згоди співвласників
Кожен суддя буде на власний розсуд вирішувати, завдає угода
«істотної шкоди» всім співвласникам майна чи ні
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ерухомість та інше майно, що
перебуває у спільному володінні, може продаватися без дозволу
співвласників невеликими частками. Так постановив Верховний Суд,
розглядаючи справу № 6-68цс14 від
02.07.2014 р.
«У рішенні йдеться, що один
із найбільших власників майна,
у цьому випадку приватного будинку, може без згоди іншої особи, що володіє меншою часткою в
цій нерухомості, його продати. Це
не означає, що останній нічого не
отримає з цього продажу. Йому дістанеться сума, пропорційна його
частці, проте важливий сам факт
угоди: нерухомість може бути продана без згоди співвласника, якщо
продаж, на думку суду, не завдає
всім сторонам «істотної шкоди».
Яку саме частку майна (який відсоток) тепер слід вважати значною
та незначною, теж незрозуміло. Це
повністю передано на розсуд судам», — пояснив старший партнер
адвокатської компанії Ростислав
Кравець.
Юристи практично не сумніваються, що переконувати суддів
у своїй правоті тепер побіжать чи
не всі, кому не вдавалося вмовити
рідних і близьких на продаж квар-

можним побутовим споживачам та
промисловості, які неправомірно використовують газ, передбачений для
населення», — констатує фахівець.
До речі, якщо нині природний газ
для потреб населення (у разі використання його для приготування їжі та/
або підігріву води) коштує (за наявності газових лічильників) 1,089 гривні за кубічний метр, то після подорожчання, за попередніми підрахунками,
доведеться платити 4,138 гривні за
кубометр. Якщо лічильника немає, то
за використаний на приготування їжі
газ доведеться платити не 15 гривень
на місяць, а 62. Нині центральне опалення за тарифом 9,20 грн/кв. м обходиться в 460 гривень для квартири
площею 50 квадратних метрів. Після
підняття тарифів «квадрат» коштуватиме приблизно 15,27 гривні, а за
опалення такої квартири доведеться
заплатити більш як 760 гривень.

Порошенко
домовився з ОАЕ про
постачання в Україну
зброї та техніки
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тир. Домашні склоки перенесуться
в зали засідань. Рішення ж судів будуть дуже непередбачуваними ще й
тому, що кожен суддя на власний
розсуд вирішуватиме, завдає угода
«істотної шкоди» всім співвласникам майна чи ні. Це поняття чітко
не прописано чинним законодавством.

резидент Петро Порошенко провів зустріч із наслідним принцом
емірату Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача ОАЕ, генерал-полковником Мухаммедом бен
Заїдом аль-Нагаяном.
Як пише у своєму Facebook нардеп
Антон Геращенко, в ході зустрічі були
досягнуті домовленості про співпрацю з Об’єднаними Арабськими
Еміратами в галузі постачань Україні
певних видів озброєння та військової
техніки.
«Варто відзначити той факт, що
араби, на відміну від європейців і американців, не бояться погроз Путіна
про розв’язування третьої світової війни у разі поставок Україні озброєнь і
військової техніки», — зазначив Геращенко.
Водночас, як наголосили в пресслужбі Порошенка, учасники зустрічі
домовилися про посилення співпраці
між двома країнами, зокрема в сфері енергетики, оборони та сільського
господарства.
«Ми створюємо сприятливі умови
для ваших інвестицій», — сказав Порошенко під час зустрічі. У свою чергу прем’єр-міністр ОАЕ зазначив, що
відносини між двома країнами перебувають на хорошому рівні.
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Події

Пенсіонерам, які продовжують працювати,
хочуть скоротити пенсії

К

абінет Міністрів України в рамках проведення пенсійної реформи пропонує Верховній Раді
внести зміни до пенсійного законодавства і зменшити до 85% обсяг
виплачуваних пенсій працюючим
пенсіонерам. Про це йдеться в урядовому законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України про пенсійне забезпечення» (№ 2212), опублікованому на
сайті ВР.
Як відзначається, ухвалення законопроекту зумовлене необхідністю реалізації заходів щодо економного і раціонального використання
державних коштів, а також створення умов для стабілізації фінансового
стану бюджету Пенсійного фонду
України.
«У зв’язку з цим передбачається: поетапне підвищення на 5 років
пільгового пенсійного віку для жінок і збільшення страхового стажу
для осіб, які мають право на пільгову пенсію; поетапне підвищення
на 5 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за
вислугу років», — також йдеться в
пояснювальній записці до законопроекту.
Для розрахунку пенсії пропонується застосовувати середню заробітну плату (дохід), із якої сплачені
страхові внески за 2012–2014 роки.
«Пенсії працюючим пенсіонерам
пропонується виплачувати у розмірі
85%, але не менше розміру прожит-

кового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність»,
— йдеться в записці.
При цьому пенсіонерам, які працюють на посадах, що дають право
на призначення спеціальних пенсій,
— народним депутатам, державним
службовцям і прирівняним до них
особам (суддям, прокурорам та іншим), пенсії, призначені відповідно
до чинного законодавства України,
запропоновано не виплачувати зовсім.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів запропонував Верховній
Раді внести зміни до закону України про Державний бюджет на 2015
рік і скоротити обсяг бюджетних
відрахувань до Пенсійного фонду
в 2015 році на 3,9 млрд грн — до
76,95 млрд грн.

Українцям обіцяють бензин за ціною
понад 24 гривні за літр
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а нинішньої ситуації із зовнішнім
ринком і курсом долара вартість
бензину А-95 і дизпалива перевищить 24 гривні за літр. Про це пише
в своїй статті для Zn.ua директор
ТОВ «Консалтингова група «А-95»
Сергій Куюн.
За його словами, вихід на такі
вершини паливних цін загрожує насамперед загостренням кризи споживання. Останніми місяцями спад
роздрібних продажів бензинів перевищує 25% порівняно з періодами
річної давності, й це була реакція на

ціни, значно нижчі за поточні. «Не
випливе і бізнес, який безпосередньо
залежить від обсягів продажів. Для
ринку нафтопродуктів, як і для будьякого ринку підакцизних товарів,
зростання вартості завжди загрожує
збільшенням тіньового ринку. Тут
передумови очевидні. З 2013-го податки в літрі бензину виросли з 3,5
до 10 грн. Останній хіт — 5-відсотковий збір із роздрібного обороту
підакцизних товарів, який учасники
паливного ринку знайшли «під ялинкою», — йдеться в статті.
Як пише автор, у січні склалася
вкрай показова ситуація: сума податків зрівнялась із закупівельною
вартістю нафтопродуктів за імпортом. «У зв’язку зі зростанням світових цін пропорція повернулась, але
впроваджений по суті диференційований акциз усе одно постійно
штовхає ціну вгору», — пише Куюн.
Експерт вважає за доцільне зафіксувати акциз на паливо в нацвалюті,
а не в євро, як зараз, але зазначає,
що «будь-який натяк на зниження
податків у Кабміні сприймається в
штики».

 ПОГОДА

У західних областях 26 лютого прогнозують хмарну погоду,
йтиме дощ. Температура повітря
вночі +2…+4 °C, вдень +6…+8 °C.
27 лютого буде хмарно, невеликий дощ. Уночі +2…+4 °C, денна
температура +5…+7 °C. 28 лютого
прогнозують хмарну погоду, можливий дощ. Уночі 0…+2 °C, вдень
+4…+6 °C.
У північних регіонах 26 лютого очікується хмарна погода, дощитиме. Температура вночі +1…
+3 °C, вдень +6…+8 °C. 27 лютого
хмарно, ітиме дощ. Уночі +2…+4 °C,
вдень +6…+8 °C. 28 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду
з проясненнями, короткочасний
дощ. Нічна температура +1…+3 °C,
денна становитиме +5…+7 °C.
У Києві 26 лютого обіцяють
хмарну погоду, можливий мокрий
сніг. Нічна температура 0…+2 °C,
денна +2…+4 °C. 27 лютого синоп-

тики прогнозують хмарну погоду,
невеликий дощ. Уночі +2…+4 °C,
вдень +6…+8 °C. 28 лютого хмарно з проясненнями, переважно
без опадів. Температура вночі
+3…+5 °C, вдень +5…+7 °C.
У східних регіонах 26 лютого
очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Уночі -2…0 °C, вдень +2…+4 °C. 27 лютого змінна хмарність, без опадів.
Нічна температура 0…+2 °C, денна
+3…+5 °C. 28 лютого хмарно, без
істотних опадів. Уночі -1…+1 °C,
вдень +3…+5 °C.
У південних областях 26 лютого хмарно, дощитиме. Температура вночі +3…+5 °C, вдень
+10…+12 °C. 27 лютого мінлива
хмарність, короткий дощ. Уночі +3…+5 °C, вдень +8…+10 °C.
28 лютого буде хмарно, можливий
дощ. Нічна температура +2…+4 °C,
денна +6…+8 °C.

