
Китайська влада збереже обме-
ження на кількість дітей у сім’ї 

щонайменше до 2045 року.
Як оголосив заступник дирек-

тора Національної комісії з питань 
охорони здоров’я та планування 
сім’ї КНР Ван Пейань, офіційний 
Пекін має намір обмежувати на-
роджуваність «в довгостроковій 
перспективі — щонайменше на 20-
30 років». Чиновник заявив: «Коли 
пройде певний час, ми побачимо 
демографічні та соціально-еконо-
мічні зміни, тоді й змінимо свою 

демографічну політику». При цьо-
му точні терміни зняття обмежень 
Ван назвати відмовився.

Відповідаючи на запитання, 
чи не призведе така політика до 
того, що «Китай постаріє раніше, 
ніж розбагатіє», Ван зазначив, що 
старіння населення є глобальною 
проблемою і неминучою тенден-
цією суспільного розвитку. За 
його словами, основна проблема, 
що стоїть зараз перед КНР, — «не 
збільшення кількості робочої 
сили, а поліпшення її якості».
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У бюджеті-2016 на безпеку та 
оборону виділено 113 млрд 
грн
На Антикорупційну прокуратуру виділено 74 млн грн, 
на Національне антикорупційне бюро — майже 500 
млн грн. На національну безпеку та оборону — 113 
млрд грн. Ці кошти підуть, передусім, на збільшення 
грошового утримання для нацгвардійця, солдата, полі-
цейського, прикордонника. Значний обсяг коштів піде 
на модернізацію та оновлення українських Збройних 
сил.

1,6 
на стільки млрд грн планує про-
дати протягом поточного тижня 
активи неплатоспроможних 
банків Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб.
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Китай до 2045 року обмежує 
народжуваність дітей у сім’ях

Події

У квітні з’являться нові 
банкноти номіналом 500 
гривень
Національний банк України з 11 квітня 2016 року вво-
дить в обіг оновлені банкноти номіналом 500 гривень 
зразка 2015 року з удосконаленою системою захисту, 
повідомляє прес-служба відомства. Банкноти номіна-
лом 500 гривень зразка 2006 та 2015 років перебувати-
муть в обігу одночасно. Тому громадянам не потрібно 
буде обмінювати банкноти зразка 2006 року на нові.

Канада постачатиме 
до України свинину 
та яловичину

35 українських підприємств 
постачатимуть продукцію тваринництва 
до Молдови

Посол Швеції розчарований відсутністю 
боротьби з корупцією в Україні

У зоні АТО на пункті пропуску спіймали 
чоловіка, який віз 70 банківських карток

У бібліотеці Університету Торонто тепер 
можна почитати листи дочки Сталіна

Українські сільгоспвироб-
ники невдовзі розпочнуть 

експорт своєї продукції до Рес-
публіки Молдова. Про не своїй 
сторінці у Facebook повідомляє 
міністр аграрної політики та про-
довольства України Олексій Пав-
ленко.

«35 українських підприємств, 
що випускають продукцію тва-
ринного походження, отримали 
можливість експортувати свою 
продукцію до Республіки Молдо-
ва. Такий висновок спільної пере-
вірки українських виробників, яку 
проводило Національне агентство 
безпеки харчових продуктів Рес-
публіки Молдова спільно з наши-
ми спеціалістами.

Дозволи отримали 19 підпри-
ємств-виробників молочної про-
дукції, 11 виробників м’ясних про-
дуктів, 3 — рибних та 2 — яєць та 

яєчних продуктів», — розповідає 
міністр.

«У 2015 році лише 3 підпри-
ємства мали доступ до ринку 
Молдови. Така динаміка відкриває 
широкі перспективи співпраці між 
країнами в агросекторі в майбут-
ньому», — підкреслює посадовець.

Крім того, Павленко зазначає, 
що наприкінці минулого року 10 
українських виробників молочної 
продукції отримали дозвіл на екс-
порт своєї продукції на ринок ЄС. 
Європейська комісія опублікувала 
остаточне рішення про включення 
українських компаній з виробни-
цтва молока та переробки молоч-
них продуктів до офіційного спис-
ку затверджених експортерів у ЄС. 
І вже з 10 січня 2016 ці підприєм-
ства зможуть поставляти продук-
цію до Європейського Союзу. 

У ситуації з корупцією в Україні 
не відбулося істотних змін, і це 

стало найбільшим розчаруванням. 
Про це в ефірі «5 каналу» заявив 
посол Швеції в Україні Андреас 
фон Бекерат, повідомляє InfoResist.

«Ми повинні бути чесними та 
визнати, що боротьба з корупцією 
за останні два роки — це найбіль-
ше розчарування у сфері реформ в 
Україні. Більшість шведських ком-

паній не помітили суттєвих змін в 
проблемі корупції», — заявив ди-
пломат.

На його думку, важливі рефор-
ми Україна зробила в енергетичній 
сфері, а також зробила досягнення 
у сфері децентралізації та дерегу-
ляції.

«Ми побачили дуже важливі 
успіхи в стабілізації української 
гривні», — зазначив фон Бекерат.

Співробітники Служби безпеки 
України вилучили на пункті 

пропуску «Зайцеве» в Артемів-
ському великі суми валюти, які на-
магалися приховано ввезти на те-
риторію тимчасово підконтрольну 
терористичній організації «ДНР», 
повідомляє прес-центр СБУ.

Під час огляду автомобіля 
мешканця Луганська правоохо-
ронці виявили валюту, яка пере-
возилася без відповідних супро-
відних документів. Водій планував 
перемістити через лінію розмежу-
вання до т. зв. «ДНР» десять тисяч 
євро, понад чотири тисячі доларів 
США та російські рублі.

В іншому легковику, який зу-
пинили співробітники спецслуж-
би на шляху до тимчасово оку-
пованих терористами територій, 
вони виявили майже 240 тисяч 
гривень та сімдесят банківських 
карток.

Триває перевірка походжен-
ня грошей та встановлення їхніх 
отримувачів на тимчасово контро-
льованих бойовиками територіях.

Колекція Бібліотеки рідкісних 
книг імені Томаса Фішера при 

Університеті Торонто поповнила-
ся новими екземплярами — лис-
тами Світлани Аллілуєвої, єдиної 
дочки колишнього радянського 
лідера Йосипа Сталіна.

«Уявляєте, як це, коли твій 
батько Сталін? — каже директор 
бібліотеки Ганна Дондертман. — У 
неї було дивовижне та важке жит-
тя. Її мати покінчила з собою, коли 
Світлана була зовсім юною, її ро-
дичі зникли в невідомість, її перше 
кохання заслали до Сибіру — і це 
далеко не все, що можна розповісти 
про життя дочки диктатора».

Листи до британської художни-
ці Мері Беркетт були написані Світ-
ланою Аллілуєвою вже під кінець її 
життя. Спочатку жінки обговорю-
вали мистецтво, а потім знайшли й 
інші точки дотику і стали близьки-
ми друзями, повідомляє сайт «То-
ронтовка».

«Здавалося, вона відчула духо-

вний зв’язок з Мері від самого по-
чатку і розповіла їй трохи про своє 
особисте життя та дорослішання 
поруч з батьком», — розповідає 
Дондертман.

Листування було виставлене на 
аукціон після смерті Беркетт і лягло 
в основу книги «Дочка Сталіна» 
Розмарі Салліван, в якій розповіда-
ється про насичене життя Світла-
ни Аллілуєвої, у тому числі й про 
її втечу до США в 1967 році. Дея-
кі замітки Салліван, колишнього 
професора Університету Торонто, 
також є частиною спеціальної ко-
лекції бібліотеки.

Листи Світлани Аллілуєвої 
поки проходять стадію обробки, 
але скоро вони будуть доступні для 
вивчення студентам, дослідникам і 
будь-яким охочим.

«Ви відразу ж відчуєте подих 
історії, як тільки доторкнетеся до 
листів. — ділиться враженнями 
Дондертман. — Адже Аллілуєва 
писала їх від руки».

Зменшене споживання комунальних 
послуг не вплине на розмір субсидії на 
наступний опалювальний період

Голова Держагентства з енергое-
фективності Сергій Савчук про-

коментував чутки, що в разі неви-
користання всього обсягу газу (чи 
іншої послуги) доведеться поверта-
ти субсидію в кінці опалювального 
сезону.

«Розмір субсидії розраховується, 
виходячи з об’ємів соціальної норми 
споживання, що визначена постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
06.08.2014 № 409 «Про встановлення 
державних соціальних стандартів у 

сфері житлово-комунального обслу-
говування», незалежно від фактично 
спожитих обсягів природного газу 
чи інших комунальних послуг, — на-
голосив Сергій Савчук. — Фактичне 
споживання комунальних послуг 
домогосподарством відрізняється 
від нормативного, воно може бути 
більшим або меншим від соціальних 
норм споживання. Тож не потрібно 
«випалювати» весь обсяг природно-
го газу чи даремно використовувати 
інші комунальні послуги, зокрема — 

холодну воду, електроенергію, на які 
надається субсидія».

Сергій Савчук наголосив, що 
сума субсидії, яку органи соціаль-
ного захисту населення переказують 
на рахунки виконавців/виробників 
комунальних послуг для оплати їх-
ньої вартості і яка не використана 
домогосподарством внаслідок еко-
номії споживання послуг, може бути 
зарахована як оплата в майбутніх 
розрахункових періодах.

«Зменшене споживання кому-
нальних послуг жодним чином не 
вплине на розмір субсидії на наступ-
ний опалювальний період, оскільки 
вона розраховується виключно на 
основі соціальних норм споживан-
ня», — підкреслив Голова Держенер-
гоефективності.

При цьому він наголосив, що 
споживати комунальні послуги еко-
номно — вигідно: «Якщо не вико-
ристаєте весь обсяг газу (чи іншої 
послуги), нічого повертати не по-
трібно, ви все одно будете користу-
ватись субсидією».

«Зараз вже понад 5 млн сімей 
отримали субсидії, — повідомив 
Сергій Савчук. — Держава забезпе-
чила надійну та ефективну підтрим-
ку сім’ям, які не в змозі оплачувати 
високу вартість послуг».

З 1 січня 2016 року введена нульова 
ставка на 70% європейських товарів

З моменту вступу України до зони 
вільної торгівлі з Європейським 

Союзом, тобто з 1 січня 2016 року, 
величезного напливу європейських 
товарів на український ринок не 
відбудеться. На цьому наголосила 
заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України, Торго-
вий представник України Наталія 
Микольська під час прямого ефіру 
на телеканалі «112».

«Мінекономрозвитку спільно 
з Нацбанком України розробили 
прогноз розвитку українського 
ринку після набрання чинності 
угоди про ЗВТ з Євросоюзом. Згід-
но з нашими розрахунками, жод-
ного обвалу ринку вітчизняних 
товарів та величезного напливу 
європейських товарів не буде», — 
запевнила вона.

За словами Наталії Миколь-
ської, на цей процес впливають 
одразу кілька стримувальних чин-
ників: «По-перше, це девальвація 
гривні, яка означає, що наш товар є 
дешевшим, а отже — конкуренто-
спроможним. По-друге, поступове 
впровадження нульових ставок: 
ми не обнулюємо всі мита одразу 
— лише 70% усіх товарів імпорту 
з ЄС матимуть нульові ставки, для 
решти товарів діятимуть перехідні 
періоди або режими обмежень».

Зокрема, за інформацією Міне-
кономрозвитку, введення нульо-
вих ставок з 1 січня 2016 року від-
будеться для таких груп товарів: 

промислові, сільськогосподарські 
та товари переробної і харчової 
промисловості. Крім того, по то-
варах текстильної, кондитерської, 
хімічної галузей, на насіннєву про-
дукцію, окремі зернові культури, 
фрукти, сухофрукти, приправи та 
спеції, іншу продукцію рослин-
ного походження відбудеться си-
метричне скасування ввізних мит 
обома сторонами.

Надалі тарифна лібералізація 
для ЄС проводитиметься протя-
гом 3-річного (деякі види рибної 
продукції, взуття, труби тощо), 
5-річного (телефонні апарати, 
апаратура для радіомовлення, лін-
зи для камер тощо) та 7-річного 
(апаратура для відеозапису, мото-
рні транспортні засоби, добрива 
тощо) періодів.

Зі свого боку Україна матиме 
можливість знизити ввізні мита 
протягом 3-річного (капелю-
хи, парасольки, брущатка тощо), 
5-річного (посуд, обладнання для 
миття, трактори тощо), 7-річно-
го (автокрани, автобурові, тран-
спортні засоби, оснащені елек-
тричними двигунами тощо) та 
10-річного (автомобілі легкові) 
перехідних періодів.

«Завдяки такій тарифній лі-
бералізації на ринку з’являться 
дешевші європейські товари, для 
яких уже з 1 січня скасовується до-
датковий імпортний збір», — до-
дала Наталія Микольська.

Канадські виробники отрима-
ли право постачати до України 

свинину та яловичину. Про це по-
відомив міністр аграрної політики 
та продовольства України Олексій 
Павленко, інформує прес-служба 
Мінагрополітики.

«За результатами проведеного 
фахівцями Державної ветеринарної 
та фітосанітарної служби України 
аудиту канадських підприємств-ви-
робників м’яса свинини та ялови-
чини, у вересні поточного року 15 
підприємств отримали право поста-
чати свою продукцію на територію 
України. У тому числі три підприєм-
ства з виробництва яловичини та 12 
— з виробництва свинини», — роз-
повів Павленко.

Як зазначається, Україна дозво-
лила експорт свинини будь-якого 
канадського федерально зареєстро-
ваного підприємства, яке відповідає 
критеріям сертифікації.

Після успішної інспекції у верес-
ні 2015 року кількість підприємств, 
які мають право експорту в Україну, 
досягла 27.

Наразі триває процес узгоджен-
ня та підписання двостороннього 
додатку до сертифікату, яким буде 
встановлено умови визнання ек-
вівалентності систем контролю за 
безпечністю харчових продуктів у 
Канаді та Україні. Ця процедура на-
дасть можливість канадській сторо-
ні сертифікувати свої підприємства 
для експорту м’яса свинини та яло-
вичини до України без проведення 
українськими інспекторами аудиту 
кожного підприємства.

Разом з тим Україна, відповідно 
до міжнародного законодавства, за-
лишає за собою право на проведен-
ня вибіркових аудитів підприємств-
імпортерів.


