
Обговоренню цього питання 
Прем’єр-міністр України Микола 
Азаров присвятив свій візит до 
Білорусі, який відбувся в понеділок. 

Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко впевнений, що країни 
— члени Митного союзу (Росія, Бі-
лорусь, Казахстан) повинні продо-
вжувати розвиток політичних і еко-
номічних контактів, а підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС — це суве-
ренне рішення України. При цьому, 
вважає він, обов’язково буде зна-
йдено такий формат взаємодії, щоб 
«країна була не тільки поруч, але і 
всередині інтеграційних процесів, 

які відбуваються в Митному союзі». 
Окрім зустрічі з Олександром 

Лукашенком, в Мінську Микола 
Азаров також обговорив зі своїм 
білоруським колегою Михайлом 
Мясниковичем питання кооперації 
та торгово-економічного співробіт-
ництва. Ця тема відіграє провідну 
роль у взаєминах України та Біло-
русі: товарообіг між країнами досяг 
значних обсягів і за підсумками 2012 
року становив 7,5 млрд  дол. США. 

У числі торговельних партнерів 
України за 2012 рік Білорусь посіла 
другу сходинку серед країн СНД піс-
ля Росії, а також четверте місце се-
ред країн у світі. «Сьогодні Білорусь 

експортує в Україну понад 500 то-
варних позицій, а імпортує близько 
700», — повідомив Михайло Мясни-
кович. Він також звернув увагу, що 
економічний потенціал обох держав 
багато в чому є взаємодоповнюю-
чим, тому існують передумови для 
поліпшення вже досягнутих показ-
ників по співпраці. 

Особливу увагу Україна і Біло-
русь мають намір приділяти подаль-
шому розвитку взаємовигідного 
співробітництва в галузі енергети-
ки. Ця сфера є пріоритетною, адже в 
2012 році Білорусь збільшила обсяги 
закупівель української електроенер-
гії практично в 1,7 разу. 

Крім того, країни вже домо-
вилися про реалізацію масштаб-
них спільних проектів. Зокрема, 
про створення транснаціональної 
корпорації з виробництва склад-
ної сільськогосподарської техніки. 
Адже загальний потенціал вироб-
ництва сільгосптехніки двох країн 
становить понад 25 млрд. доларів на 
рік. Така корпорація стане дев’ятим 
великим машинобудівним проектом 
Києва та Мінська. Наразі працю-
ють вісім білорусько-українських 
спільних складальних виробництв, 
із них п’ять створено в Україні (два 
складальних виробництва тракторів 
МТЗ, спільні виробництва техні-
ки ВАТ «Лідагропроммаш» і «Гом-
сельмаш», складальні виробництва 
ліфтів) і, відповідно, три працюють 
в Білорусі (спільні складальні ви-
робництва пасажирських вагонів, 
доїльного обладнання та спільний 
випуск зварювальних електродів).

Основна провина за березневу 
фінансову кризу на Кіпрі ле-

жить на екс-президентові країни, 
комуністі Дімітрісі Хрістофіасі, а 
також його уряді, свідчать висно-
вки незалежної комісії.

Розслідуючи причини фі-
нансового краху острівної дер-
жави, комісія дійшла висновку, 
що Христофіас і його кабінет не 
змогли контролювати витрати, 
дотримуючись «деспотичної» мо-
делі керівництва країною.

Матеріали розслідування, 
проведеного трьома колишніми 
суддями на замовлення нинішньо-
го правоцентристського уряду, 
показують, як під керівництвом 
комуністів у 2008-му — початку 
2013 бюджетний профіцит країни 
перетворився на зростаючий де-
фіцит, поповз вгору рівень безро-
біття, а Кіпр був ізольований від 
міжнародних фінансових ринків. 
Відносно самого екс-президента 
автори розслідування дійшли ви-

сновку, що він, не піклуючись про 
наслідки, погодився на списання 
за держоблігаціями Греції в 2012 
році, через які кіпрські банки за-
знали величезних збитків, а також 
не прислухався до радників та до-
пустив «непростимі» зволікання 
у справі отримання міжнародної 
допомоги.
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Чиновника 
Держкомрезерву 
засудили до 8,5 років 
за розкрадання 163 
млн грн

У безпрецедентній кризі на Кіпрі винні 
комуністи

Уряд розмежував відповідаль-
ність центральних і місцевих 

органів влади за стан доріг загаль-
ного користування — ухвалено 
розпорядження Кабінету Міні-
стрів України «Про передачу авто-
мобільних доріг загального корис-
тування місцевого значення».

— Відповідно до цього розпо-
рядження, буде передано автомо-
більні дороги загального користу-
вання місцевого значення (обласні 
та районні) зі сфери управління 
Укравтодору до Ради міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, об-
ласних, а також Севастопольської 
державних адміністрацій. Окрім 
цього, важливо й те, що доку-
ментом визначено фінансування 
Укравтодором робіт із експлуата-
ційного утримання цих автодоріг 
до кінця 2013 року та прогноз ви-
датків на 2014 рік, — повідомив 
міністр інфраструктури України 
Володимир Козак.

Розпорядження набере чин-

ності одночасно із Законом Укра-
їни щодо розподілу функцій з 
управління автомобільними до-
рогами загального користування 
після ухвалення законопроекту 
Верховною Радою.

Одночасно, задля більш ефек-
тивного використання коштів 
на розвиток дорожньої інфра-
структури уряд підтримав за-
конопроект, яким передбачено 
запровадити розподіл цільового 
фінансування з державного бю-
джету (субвенції) між обласними 
бюджетами, бюджетом республіки 
Крим та бюджетами Києва і Севас-
тополя.

Розподіл субвенції на рівні 
областей — більш ефективний, 
оскільки дозволить місцевій владі 
концентрувати ресурси для вико-
нання робіт з будівництва, рекон-
струкції та капітального ремонту 
дорожніх об’єктів згідно з визна-
ченими пріоритетами та нагаль-
ними потребами.

— Регіони повинні отримувати 
відповідальність разом з коштами. 
Ми продовжуємо модернізацію 
систем управління дорожнім гос-
подарством. Буде змінено меха-
нізми та технологію утримання, 
ремонту і будівництва доріг від-
повідно до кращих європейських 
практик та стандартів якості, без-
пеки й експлуатації. Відтак пере-
дача доріг загального користуван-
ня місцевого значення до сфери 
управління Ради міністрів Криму 
та облдержадміністрацій супро-
воджуватиметься оновленими  по-
рядком експлуатації автошляхів та 
системою фінансування. Зокрема, 
розподіл коштів здійснюватиметь-
ся з огляду на місцеві стратегії 
розвитку, характеристики доріг та 
ті проблеми на дорогах, усунення 
яких першочергово потребують 
місцеві громади, — сказав віце-
прем’єр-міністр Олександр Вілкул 
з приводу ухвалення урядом двох 
важливих для розвитку автомо-
більних доріг України документів.  

Українці  щороку переплачують 
за тепло 26 млрд гривень 
За даними Асоціації енергоаудиторів, українці щороку 
протягом опалювального сезону переплачують понад 
26 млрд грн. Більше 20 млрд грн — вартість тепла, яке 
розсіюється через низьку ефективність будівель, інші 6 
млрд люди витрачають на електроенергію для додатко-
вого обігріву приміщень. Як сказав глава Асоціації енер-
гоаудиторів Андрій Цибулько, комплексна модернізація 
старого будинку дозволить зменшити втрати тепла на 
60% або 100 тисяч гривень на рік для одного багатоквар-
тирного будинку.

Відміни гарантій за вкладами в 
іноземній валюті не буде
Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб Олена Шарова вважає недоцільним 
скасування гарантій за вкладами в іноземній валюті. 
Про це вона повідомила під час проведення публічної 
дискусії на тему: «Реформа системи гарантування 
вкладів рік потому: результати для держави, вкладників 
та фінустанов».  Це цілком відповідає рекомендаціям 
Міжнародної асоціації страховиків депозитів, а також 
найкращій світовій практиці — майже у 80% країн світу 
валютні вклади гарантовано. 

68%
стільки українців стверджують, 
що готові протестувати проти 
традиції добровільно давати ха-
барі. Про це свідчать результати 
дослідження Global Corruption 
Barometer.

Правоохоронці викрили мережу 
порностудій 

З 2014 року українським студентам 
стане легше потрапити на на-

вчання до європейських університе-
тів. Про це повідомляє Polskie Radio.

За словами заступника дирек-
тора представництва Єврокомісії 
у Польщі Збігнева Гнятковського, з 
наступного року з України та інших 
держав-учасниць програми Східно-
го партнерства ще більше студентів 
зможуть потрапити до європей-
ських університетів.

«Дотепер студенти з країн Схід-
ного партнерства не мали повного 
доступу до євросоюзної програ-
ми «Erasmus for all». З нового ж 
року почне діяти нова ініціатива 
— «Erasmus Plus». Діятимуть 7 ста-
рих програм, зокрема популярні 
«Erasmus Mundus» i «Tempus». Та-
кож на країни Східної Європи буде 
поширена ініціатива «Марія Скло-
довська-Кюрі» — програма, при-
значена на дослідження та розвиток 

академічних проектів», — заявив 
Ґнятковський. 

Програма «Erasmus» існує від 
1987 року і забезпечує можливість 
навчатися в університетах всіх кра-
їн ЄС за системою обмінів. Вимоги 
— закінчення першого курсу в уні-
верситеті та знання іноземної мови. 
Частина учасників програми отри-
мує стипендію від Єврокомісії. Що-
року участь у «Erasmus» приймають 
понад 200 тисяч осіб.
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Співробітники Управління бо-
ротьби з кіберзлочинністю 

спільно з представниками проку-
ратури Одеської області викрили 
мережу порностудій, що здійсню-
вали незаконну діяльність на тери-
торії обласного центру та одного з 
міст регіону. Встановлено, що до 
організації цього бізнесу причетні 
семеро осіб.

«В ході проведення оператив-
но-розшукових заходів, — роз-
повідає начальник Управління 
боротьби з кіберзлочинністю 
Одещини Юрій Виходець, — було 
встановлено, що організатори не-
законного бізнесу через спеціаль-
ні інтернет-сайти розповсюджу-
вали відеоролики й зображення 
порнографічного та еротичного 
характеру. Для створення даної 
продукції вони використовували 
комп’ютерну техніку і спеціальні 
програми. Її збут здійснювали в 
мережі Інтернет у режимі реаль-
ного часу».

Схема незаконного заробітку 
була наступною: організатор ре-
єстрував на спеціальних сайтах 
дівчат, які надалі працювали в 
приміщеннях порностудій. Кож-
на кімната там була обладнана 
комп’ютером з веб-камерою для 

онлайн-відеозйомки.
Спочатку дівчата спілкува-

лися з потенційними клієнтами 
безкоштовно. Якщо ж клієнт хо-
тів побачити «приватне шоу», він 
повідомляв про це моделі, і вони 
переходили у приват-режим. У 
даному режимі модель виконува-
ла еротичні і порнографічні по-
бажання клієнта. При цьому він 
оплачував від 2 до 5 доларів США 
за кожну хвилину спілкування.

Зарплата моделям нарахову-
валась у розмірі близько 30% від 
загальної суми зароблених таким 
чином грошей. Дівчата, які бажали 
працювати порномоделями, укла-
дали з роботодавцями трудовий 
договір, заздалегідь оговорювала-
ся схема їх підпорядкованості. 

Шевченківський районний суд 
Києва засудив колишнього 

заступника голови Державного ко-
мітету України з державного матері-
ального резерву до 8 років і 6 міся-
ців позбавлення волі за розкрадання 
162,7 млн грн державних коштів.

Як повідомила прес-служба Дні-
провської екологічної прокуратури, 
екс-чиновник також позбавлений 
права обіймати посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпо-
рядчих та адміністративно-госпо-
дарських функцій на підприємствах 
і установах усіх форм власності 
строком на три роки, все належне 
йому майно підлягає конфіскації. 

Крім того, він позбавлений 5-го 
рангу державного службовця. 

Суд визнав винним чиновника 
в розкраданні державних коштів 
шляхом використання ланки під-
контрольних підприємств при за-
купівлі до Держкомрезерву 14,79 
тисяч тонн цукру на початку 2010 
року.

Події

До кінця 2013 року українцям 
перерахують раніше призна-

чені пенсії. Про це розповіла мі-
ністр соціальної політики Наталія 
Королевська під час міжнародної 
конференції «Які перспективи со-
ціальної безпеки та справедливос-
ті в Україні», передає УНН.

«Ми хочемо вдосконалити 
пенсійне забезпечення в Україні. 

Вже в цьому році почне діяти но-
вий перерахунок пенсій у рамках 
закону, який набув чинності ще 
1 липня 2013 року», — зазначила 
Королевська.

Міністр зауважила, що наразі 
ситуація з виплатами пенсій є ста-
більною. З початку року виплачено 
пенсій на суму 187 мільярдів гри-
вень.

Королевська обіцяє до кінця року 
здійснити перерахунок пенсій

Уряд шукає можливості для оптимізації 
співпраці з країнами Митного союзу 

З нового року студентам стане легше потрапити на навчання до 
Європи

За стан місцевих автомобільних доріг 
відповідатимуть облдержадміністрації


