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Події

У Туреччині заарештували
академіків
У Туреччині заарештовано 21-го академіка, повідомляє
агентство «Франс-прес». Їх затримали за підписання
петиції, в якій засуджуються військові дії проти курдських
збройних загонів. Проурядове «Анатолійське інформаційне агентство» повідомляє, що порушено кримінальну
справу за статтями про терористичну пропаганду та образу турецьких державних інститутів. Петицію в минулий
понеділок підписали майже тисяча двісті людей.

Білорусь не збирається закриватися від
України
Білорусь може переробляти українську продукцію, а потім постачати її в РФ

П

резидент Білорусі Олександр
Лукашенко позначив позицію
Білорусі у зв’язку зі зміною правил
торгівлі між Україною, ЄС і Росією. Про це він повідомив на нараді
з нагоди затвердження рішення на
охорону державного кордону органами прикордонної служби, передає агентство «Белта».
Олександр Лукашенко зазначив, що у зв’язку з серйозними
змінами правил торгівлі між Україною, ЄС і Росією «ми знову опинилися між молотом і ковадлом,
між двома великими економічними гравцями».
«Зрозуміло, що це буде впливати на нашу зовнішньоекономічну діяльність, тому необхідно
постійно тримати в полі зору всі
аспекти і проблеми цієї сфери. І
уряду треба, в тому числі публічно, визначитися тут. Ми повинні
виконати свої зобов’язання в рамках Євразійського економічного
союзу перед Російською Федерацією», — сказав Президент Білорусі.
Лукашенко підкреслив, що Білорусь не збирається закриватися
від України, оскільки це загрожує

ряд Америки обіцяє оплатити
навчання громадян України,
які вступлять у кращі бізнес-школи США. Сума гранту для кожного
студента — $ 100 000. Спонсор —
благодійний фонд.
Правда, є одна невелика умова: після закінчення престижного
навчального закладу випускник
зобов’язаний повернутися на
батьківщину і «будувати економі-

втратою товарообігу в $ 5–6 млрд.
Російській стороні було запропоновано визначити напрямки, за
якими Білорусь буде пропускати
транзитом продукцію з України в
треті країни, що й було зроблено.
За словами Лукашенка, Білорусь може переробляти українську
продукцію, а вже потім поставляти її в Росію.
«Це не заборонено, ми з Росією
так і домовились. Якщо це білоруський товар — ми поставляємо», — зазначив Олександр Лукашенко.

ку своєї країни». У такий спосіб
Сполучені Штати хочуть допомогти Україні вийти з кризи.
Природно, що вступити до
Гарварду — справа не з легких. Але
українцям це під силу! Наприклад,
торік стипендією скористалися
п’ятеро молодих людей.
Вчитися за свій рахунок в Америці — дороге задоволення. За статистикою, за рік дипломи МВА в
США отримують 10–15 студентів з
України. А от у 2016-му здобувати
вищу ділову освіту поїдуть 40 стипендіатів.
Також для українців діє програма WNISEF Seed Grant. Її мета
— матеріальна підтримка талановитої молоді з України та Молдови,
а якщо точніше, оплата навчання в
кращих вузах Сполучених Штатів
Америки. Вимога аналогічна: випускники повинні повернутися
додому.

Власники Карти Поляка уже за рік зможуть
отримати польське громадянство

Зарплата депутатів Верховної
Ради зросте на 93%
В ухваленому на 2016 рік Державному бюджеті передбачено
збільшення видатків на оплату праці
чиновників. Для більшості працівників державних установ та закладів
зарплати збільшаться приблизно на
17% порівняно з 2015 р. Однак при
цьому депутати Верховної Ради
України зароблятимуть на 93% більше, ніж минулого року, керівництво
Нацгвардії — на 72%, а управлінці
пенітенціарної служби України — на
66%.
Найбільше зростання заробітної
плати у 2016 р. (на 93%) передбачене
Держбюджетом для депутатів Верховної Ради України (зі 113 млн грн
у 2015 р. до 218 млн грн у 2016 р.).
При цьому для спеціалістів та адміністративного персоналу ВРУ передбачене зростання зарплат лише
на 22% (зі 180 млн грн у 2015 р. до
220 млн грн у 2016 р.)
Чиновники Національної гвардії
України заявляють, що видатки на
оплату праці військовослужбовців
збільшені в 2016 р. на 58%. При цьому вищому керівництву Нацгвардії
заробітну плату збільшено на 72% (з
70 млн грн у 2015 р. до 121 млн грн
у 2016 р.).
Керівництво Державної пенітен-

ціарної служби також може розраховувати на підвищення заробітної
плати у 2016 р. на 66% (зі 120 млн грн
у 2015 р. до 200 млн грн у 2016 р.).
При цьому видатки на оплату праці
для виконавців служби збільшено
лише на 31% (з 1,4 млрд грн у 2015 р.
до 1,9 млрд грн у 2016 р.).
Лікарям державних закладів
охорони здоров’я заробітну плату
збільшать на 17,7%. При цьому висо-

Н

едарма ж пан Яценюк так старається підігнати тарифи до рівня,
який нездатні оплатити більшість
українських сімей. У той же час, він
активно займається максимізацією
кількості сімей, які повинні отримати субсидії з бюджету (у бюджеті на
2016 р. — 34 млрд грн) для цільової
оплати компаніям (а це переважно
компанії російських і українських
олігархів) комунальних послуг (газ,
тепло, вода, водовідведення, електрика).
Такий підхід не стимулює економити вкрай дефіцитні ресурси
— газ, електрику, воду, тепло, а навпаки, допомагає отримувати надприбутки олігархам, причому за
рахунок бюджету. Ситуацію можна
виправити, для цього потрібно ввести нову систему тарифоутворення в
системі ЖКГ.
Я не раз заявляв, що тільки прозора і відкрита конкуренція забезпечить зниження тарифів у системі

ЖКГ. Там, де не можна позбутися
монополій, потрібно ввести жорстке
державне регулювання. Очевидно,
що в житлово-комунальному господарстві повинні бути встановлені
граничні тарифи на газ, прибирання, електроенергію, воду, теплопостачання, водовідведення для країни
в цілому та механізми їхнього зменшення для регіонів. Тобто за право
надавати послуги ЖКГ у тому чи іншому районі повинні змагатися десятки компаній (не тільки «жеки»),
і головним критерієм відбору повинна стати мінімізація тарифів на послуги .
Наприклад, держава встановила
граничний тариф на прибирання
прибудинкової території в Україні
— 3 гривні за квадратний метр. Переможцем на право надавати такі
послуги в тому чи іншому районі
повинна бути фірма, яка запропонує
найнижчий тариф, але в жодному
разі він не може бути більше 3 грн.

еф-редактор і видавник медіагрупи «Дозори» (м. Харків)
Ростислав Касьяненков у прямому
ефірі «Шустер LIVE» розповів про
нові офшорні зони України.
— Харків на сьогодні став величезною офшорною зоною для «ЛНР»
та «ДНР», оскільки сюди перемістилися конвертаційні схеми з сусідніх
областей. У січні вже було відкрито
чимало дніпропетровських схем і
про це добре відомо панові Роману
Насірову. А щодо керівників податкової міліції, які звітують про успіхи
у боротьбі з корупцією, одного з них
15 грудня затримали на великому
хабарі. У сейфі в нього під час обшуку знайшли 2 млн доларів. А через 10
днів його відпустили під заставу в 64
тис. грн, — зазначив Касьяненков у
прямому ефірі «Шустер LIVE».

Така конкуренція повинна бути по
всіх районах країни: десь тариф буде
2 грн/м2, десь 2,5, але ніде — більше
трьох! Упевнений, що правильна тарифна політика і конкуренція забезпечать зниження тарифів на 25–30%.
Але цього недостатньо, щоб ліквідувати ганебну систему субсидій, яка
не тільки принижує людську гідність, а й стимулює марнотратство
та корупційно збагачує олігархів .
Нагадаємо, субсидії для оплати
житлово-комунальних послуг за новим порядком в Україні на 7 жовтня
отримали 3,3 млн домогосподарств,
повідомив Прем’єр-міністр Арсеній
Яценюк.
6 серпня 2015 Яценюк заявив,
що уряд передбачив на виплату субсидій в 2015 році 24 млрд грн, а в наступному році ця сума зросте в два
рази.
Віктор МАЛИНОВСЬКИЙ
громадський діяч

Єврокомісар Йоханнес Хан назвав умови
інвестування в економіку України

Ш
Картою Поляка мають також бути
звільнені з консульських оплат за
візу та інші заяви. Депутат фракції
«Новочесна» Збіґнєв Ґриґляс заявив, що його партія запропонує
скасування можливості надавати
Карту Поляка особам, які не мають польського походження.
Під час дебатів, представник
«Польської селянської партії»
звернув увагу, що запропоновані
зміни принесуть позитивні суспільні та економічні наслідки для
Польщі, інформує «Польське радіо».

копосадовці Міністерства охорони
здоров’я отримуватимуть на 22,4%
більше, ніж у 2015 р.
«Враховуючи
прогнозований
Міністерством економічного розвитку рівень інфляції в 2016 р. на
рівні 16,5%, зростання рівня доходів
відчують лише високопосадовці»,
— резюмує Наталія Мартиненко,
юрист Бюро «ГромЕкс».

Субсидії є зручним інструментом для викачування грошей з
бюджету

Харків на сьогодні
став величезною
офшорною зоною
для «ЛНР» та «ДНР»

П

арламентські фракції польського Сейму в четвер схвалили проект змін до закону про
Карту Поляка, який має полегшити власникам Карти поселення в
Польщі.
Роботу над проектом продовжуватиме парламентська Комісія
зв’язків із поляками за кордоном.
— Останній рік показав, —
підкреслив голова комісії Міхал
Дворчик, — що в Польщі відсутні правові основи для евакуації
та надання ефективної допомоги
особам, які мають Карту Поляка, у
ситуації загрози їхньому здоров’ю
або життю.
Метою змін, які депутати хочуть внести до закону, є запис, щоб
у надзвичайних ситуаціях до осіб
із Картою Поляка польська держава ставилася як до своїх громадян.
Завдяки пропонованим змінам
такі особи могли б безкоштовно
отримати дозвіл на постійне перебування в Польщі, а після року
автоматично отримати польське
громадянство, також дофінансування курсів польської мови
чи професійних курсів. Особи з

стільки тисяч тонн вугілля має
прибути з ЮАР 4–5 лютого.
Про це заявив міністр палива
та енергетики Володимир
Демчишин. Як відомо, перші
43 вагони з вугіллям 9 грудня
надійшли на Трипільську ТЕС.

Заступник міністра енергетики Ірану із зовнішніх зв’язків і
торгівлі Хоссейн Амір Заманініа заявив, що Ісламська республіка Іран готова збільшити експорт нафти на півмільйона
барелів на добу після скасування міжнародних санкцій.
«Іран готовий додати 500 000 барелів до експорту сирої нафти до поточних постачань на ринок», — сказав Заманініа.
Всього в день Іран поставляє близько мільйона барелів на
добу. Основним імпортером іранської нафти є Китай. Нагадаємо, з Ірану знято санкцій в обмін на згортання ядерної
програми.

Найбільше зростання зарплати в 2016 році передбачене у
високопосадовців

Америка виплатить по $ 100 000 кожному
українцеві, який навчатиметься в бізнесшколі Гарварда
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Іран збільшив експорт нафти на
500 тисяч барелів на день

К

иїв повинен допомогти вийти
на український ринок малим і
середнім підприємствам країн Євросоюзу, заявив єврокомісар Йоханнес Хан.
Для забезпечення припливу
в економіку України інвестицій з
Євросоюзу потрібно активізувати
боротьбу з корупцією, поліпшити
митну систему та реорганізувати
систему податкових зборів, заявив
у понеділок комісар з питань розширення та політики добросусідства ЄС Йоханнес Хан.
«Потрібно боротися з корупцією, поліпшити митну систему

та реорганізувати систему зборів
податків», — сказав він після прибуття на першу в новому році планову зустріч глав МЗС 28 країн ЄС
у Брюсселі.
Що стосується зони вільної
торгівлі «ЄС — Україна», то, за
словами Хана, потрібно зосередити увагу на вихід на український
ринок малих і середніх підприємств країн ЄС, на додаток до тих,
що на ньому вже представлені.
За ініціативою Данії дев’ять
країн-членів ЄС (Великобританія,
Німеччина, Данія, Нідерланди,
Литва, Польща, Румунія, Швеція,
Естонія) представили документ по
Україні для обговорення на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС.
У ньому говориться, що уряд і
парламент України повинні терміново активізувати зусилля з проведення реформ, а ЄС у відповідь
на це повинен відреагувати на запити допомоги з боку України.

