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Кабінет Міністрів визначився
з вихідними на новорічні
свята
Згідно з розпорядженням №1210, яке опубліковано
на сайті Кабінету Міністрів, робочий день переноситься з понеділка, 31 грудня, на суботу, 29 грудня.
Тобто вихідними будуть 30, 31 грудня та 1 січня.
Потім українці відпочиватимуть три дні на різдвяних
вихідних — 5, 6, 7 січня.

Події
Віктор Янукович підписав закон про
референдум

П

резидент Віктор Янукович
підписав закон про всеукраїнський референдум. Про це повідомляє сайт глави держави.
6 листопада Верховна Рада
ухвалила Закон України «Про всеукраїнський референдум».
Законом передбачено, що все-

український референдум може
бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення
змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання
недійсним закону про внесення
змін до Конституції; про ухвалення чи скасування закону України
або внесення змін до чинного закону; з будь-якого питання, за
винятком тих, щодо яких референдум не допускається Конституцією.
Зокрема, на всеукраїнський
референдум за народною ініціативою не може бути винесене питання про зміну території України.
Опозиція боїться, що референдум використають для обрання
Януковича в парламенті. Вона також не виключила, що ініціюватиме рефередум про звільнення Юлії
Тимошенко.

Литвин запевняє, що не вступав у Партію
регіонів

Г

олова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що не
писав заяви про вступ у будь-яку
фракцію. «Я з подивом прочитав
інформацію про те, що я вже записався в одну з фракцій, — сказав
Литвин в інтерв’ю. — Але ця інформація абсолютно не відповідає
дійсності». Він додав, що «це своєрідний тактичний хід, ці інформаційні викиди мають відповідну
мету».
Як відомо, Литвин обраний
народним депутатом у мажоритарному окрузі в Житомирській
області. Раніше повідомлялося, що
його записали до складу депутат-

ружина екс-міністра МВС
Юрія Луценка, Ірина, переконана, що після виходу з в’язниці
Луценко зможе очолити новий
Майдан, якщо це буде потрібно.
Про це вона сказала в інтерв’ю
УНІАН, відповідаючи на запитання про плани Луценка після
повернення з тюрми. «Якщо у суспільства буде потреба Майдану,
то він зможе, звичайно, — сказала дружина екс-міністра. — Якщо
цей Майдан буде на часі, то тут
не може бути сумнівів — тільки
так. Як він може стояти осторонь?

українських
фахівців
із вищою освітою мають чіткий намір емігрувати або
ж розглядають перспективи працевлаштування за кордоном. Це
з’ясувала компанія HeadHunter у
ході анонімного опитування шукачів роботи на сайті hh.ua.
Найпривабливішими для еміграції вважають країни Європи
(63%), США або Канаду (42%), Австралію (20%) та Росію (14%)
Згідно з даними опитування,
головними причинами виїзду мо-

20%

на стільки зросте ціна на свіже
м’ясо за два тижні до Нового
року. Причина підвищення цін
— ажіотажний попит перед
святами, заявила керівник аналітичного відділу консалтингового агентства Марія Колесник.

Угоду про асоціацію України з ЄС готові
підписати лише чотири країни

Чотири члени Європейського Союзу готові підписати Угоду про асоціацію з Україною восени 2013 року
на саміті Східного партнерства у
Вільнюсі. Про готовність підписати
Угоду про асоціацію, «незважаючи
на ерозію демократії в Україні»,
заявили Чехія, Литва, Польща та
Словаччина, пишуть «Коментарі» з
посиланням на видання EUobserver.

спективи для українських громадян
і введенням європейського порядку
денного для українського керівництва», — наводить видання слова
високопоставленого дипломата з однієї з чотирьох країн.
При цьому в Європейській
службі зовнішніх дій зазначили, що
«оптимістичний сценарій передбачає підписання Угоди про асоціацію
у Вільнюсі не тільки з Україною, але
й із Молдовою, Грузією та Вірменією».
Водночас у Швеції, Фінляндії,

Данії та Нідерландах вважають, що
Угоду про асоціацію треба заморозити після того, як українська влада
відправила за ґрати своїх політичних супротивників і провела парламентські вибори на свою користь.
При цьому ці країни мають намір
висунути суворі умови для України — звільнення Юлії Тимошенко
і реформа судової системи. До того
ж у скандинавських країнах хочуть
скасувати візит Президента України
Віктора Януковича до Брюсселя на
саміт Україна — ЄС.
«Ми розчаровані керівництвом
України... Вони не виконали критерії, які були висунуті досі. Я не думаю, що саміт був би доцільний у
цей час», — сказав один із дипломатів зі Скандинавії.
Нагадаємо, раніше глава Представництва Європейського Союзу
в Україні Ян Томбінскі заявив, що
Угода про асоціацію між Україною
та Євросоюзом буде підписана через
кілька місяців.
Натомість представник України
при ЄС Костянтин Єлісєєв заявив,
що саміт Україна — ЄС не відбудеться вперше за останні 15 років: у
Євросоюзу немає мотивації для визначення його дати. Пізніше Єлісєєв
заявив, що запланований саміт відбудеться в будь-якому разі, а про час
його проведення стане відомо найближчими днями.

Лукашенко радіє тому, що є останнім диктатором у Європі
ської групи щодо підготовки першої сесії Верховної Ради 7-го скликання від Партії регіонів.

Адже саме дух Майдану залишив
його в Україні, коли йому загрожувала небезпека в’язниці». Водночас вона висловила переконання,
що Луценко «буде над політикою,
бо він уже її переріс».
«Детальніше про це, я думаю,
Луценко скаже сам, — сказала пані
Ірина. — Не хочу наперед розкривати його плани. Вони цікаві,
він над ними постійно працює.
Є група однодумців, політологів, громадських діячів, які готові
об’єднатися навколо ідеї, запропонованої ним». Вона не виключила,
що Луценко зможе посісти якусь
політичну посаду, але у президенти не балотуватиметься.
«Його бачення таке: має бути
один кандидат від опозиції — той,
хто запропонує кращу програму,
— відзначила дружина Юрія Луценка. — Він вважає, що тільки
так опозиція має готуватися до виборів 2015 року. Юра не підтримуватиме прізвище — він підтримає
програму розбудови української
держави, затребувану суспільством, за яку готові відповідати її
керманичі».

90% українців із вищою освітою мають
намір зробити кар’єру за кордоном

91%

Системи освіти у Фінляндії та Південній Кореї визнані найкращими серед розвинених країн світу. На
третьому місці — Гонконг, на четвертому — Японія,
на п’ятому — Сінгапур. Британська система освіти
посіла шосте місце, американська — лише 17-е. До
двадцятки з найкращою системою освіти увійшли
також три країни Східної Європи. Так, Польща опинилася на 14 місці, Угорщина — на 18-му, Росія — на
20-му. України у рейтингу нема.

«Ми не вважаємо договір подарунком для українського уряду,
але скоріше способом відкрити пер-

Луценко може очолити новий Майдан

Д

Українська освіта вкотре поза
рейтингом найкращих

лоді за кордон є відсутність гарного майбутнього для себе і своєї
сім’ї в Україні (71%), низький рівень оплати праці (44%), відсутність умов для професійної самореалізації (41%) та нестабільна
політична ситуація (34%).
Зазначимо, більшість опитаних упевнені, що емігрувати краще в молодому віці. При цьому навчання за кордоном респонденти
не вважають найпростішим способом побудувати там кар’єру.

П

резидент Білорусі Олександр
Лукашенко вважає безперспективними спроби здійснити революцію в країні. Про це він заявив
в інтерв’ю Reuters, яке наводить
«Українська правда».
Пообіцявши модернізацію заснованої на державній власності
економіки й будівництво партійної
політичної системи, Лукашенко відкинув можливість швидких змін або
перевороту за зразком торішньої
«арабської весни».
«Не треба порівнювати політику
Білорусі й Близького Сходу, — сказав Лукашенко. — Тут деякі спробували через соціальні мережі підірвати ситуацію. Нічого не вийшло. І
не вийде. Ліміт революцій для Білорусі вичерпаний». Він додав, що радіє тому, що є останнім диктатором
у Європі. «Я не зовсім розумію, що
таке диктатор, але, з іншого боку,
я сам собі по-доброму заздрю. Я ж
останній і єдиний диктатор у Європі. Ніде у світі такого немає. Кажуть,
навіть погана реклама — це теж добре», — додав він.
Водночас, незважаючи на те, що
три десятки опонентів Лукашенка
були звільнені з в’язниць під тиском

Клеркам Клюєва
купили автомобілі з
масажним сидінням

А

парат Ради національної безпеки і оборони України купив
10 автомобілів марки «Рено» за 2,5
мільйона гривень. Про це повідомляє «Вісник державних закупівель».
Тендер
виграла
компанія
ТОВ «Арма Моторс». Серед технічних характеристик автомобіля —
автоматична коробка передач (АКП6), 6 подушок безпеки (2 фронтальні
та 2 передні бокові для водія та пасажира, 2 подушки-шторки, двозонний клімат-контроль, масажне сидіння водія з електрорегулюванням
та функцією автозапам’ятовування,
задні сидіння, що складаються у
співвідношенні 2/3, з трьома підголівниками та центральним підлокітником тощо.

ЄС, а ще близько півтора десятка
політв’язнів сидять, Лукашенко заперечує, що в країні є незаконно засуджені.
«Покажіть хоч одного політичного ув’язненого, — сказав глава
сусідньої держави. — Покажіть хоч
одну людину, яку ми незаконно засудили». Президент Білорусі також
додав, що не збирається передавати
владу синові: «Ніколи. Мені дорікають, що старшого сина готую у спад-

коємці. Я клянуся, цю проблему я у
своїй родині зі своїми синами навіть
не обговорював. Народ визначить,
хто буде президентом», — сказав Лукашенко.
Як відомо, референдум, що
пройшов у 2004 році, зняв обмеження на кількість президентських
строків для Лукашенка. Його переобрання у 2010 році супроводжувалося розгоном багатотисячного
протесту. Андрій Санніков, один із
суперників чинного глави держави
на виборах, був арештований разом із трьома іншими кандидатами
в президенти, засуджений до п’яти
років в’язниці за організацію заворушень і звільнений через 16 місяців
після наполегливих вимог Заходу.
Восени Санніков, що обвинувачував тюремну адміністрацію в
катуваннях, попросив політичного
притулку у Великобританії.
У 2010-му і 2011 роках тисячі білорусів виходили на мовчазні акції
протесту або висловлювали свою
незгоду з владою знущальними
оплесками. Влада відповіла на протести затриманням сотень незадоволених і розширенням повноважень
спецслужб.

Мінімальна пенсія з грудня зростає на 28
гривень

З

1 грудня 2012 року мінімальні
пенсії в Україні виростуть на 28
гривень — до 884 грн., повідомили у Пенсійному фонді. Крім того,
проведено перерахунки надбавок,
підвищень, доплат, додаткових
пенсій. Так, розміри підвищень,
передбачених Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», складуть для
інвалідів війни: I групи — 442 грн.,
II групи — 353,60 грн., III групи —
265,20 грн., підвищення учасникам
бойових дій — 221 грн.
Розмір додаткових пенсій особам, що належать до I категорії
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відповідно до Закону «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», складе:

інвалідам I групи — 442,00 грн.,
інвалідам II групи — 353,60 грн.,
інвалідам III групи — 265,20 грн.
Мінімальний розмір пенсії
шахтарям і працівникам сфери їх
обслуговування складе 2652 грн.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2012-го
розмір мінімальної пенсії становить 856 грн.

