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новини з україни

Голові Житомира
купили Мерседес

Міський голова Житомира
Володимир Дебой отримав у
подарунок “Мерседес-220”,
який раніше належав народному депутату з Блоку
Литвина Миколі Рудченку.
Автомобіль був придбаний
за 50 тисяч доларів.
Як відомо, голова Житомира торік прославився на всю
країну скандальною спробою
купити за 600 тисяч гривень
службове авто. Тепер п.Дебой
відмовився від ідеї купувати
машину за бюджетні кошти,
однак і свої витрачати не став. За автомобіль, який
возитиме голову, заплатив місцевий підприємець. Саме
на нього автомобіль оформлений в ДАІ.

Філарет нагадав
чиновникам
про суд Божий

Той, хто отримав владу, мусить служити
передусім народу, який його
обрав, а не собі,
заявив очільник
Української православної церкви Київського
патріархату Патріарх Філарет:
“Можновладці,
які отримали владу від Бога, мусять керуватися правдою. Якщо вони не керуються правдою — це означає,
що і з ними будуть чинити не за правдою... Оскільки за
неправду їх рано чи пізно спитають — якщо не люди, то
Бог обов’язково. Прийде для кожного суд Божий".

Українці зробили
понад мільярд дзвінків

В новорічну ніч абоненти трьох операторів мобільного зв’язку (“Київстар”, МТС і Life:)) зробили понад
мільярд дзвінків. За всю новорічну ніч абоненти наговорили 29 мільйонів хвилин. Мережа максимально
була завантажена в першу годину нового року. Щоправда, цьогоріч українці активніше користувалися
послугами SMS. В мережі “Київстар” в новорічну ніч
було відправлено близько 108 мільйонів sms за годину, в мережі МТС — 106,1 млн. штук, Life:) — понад
22 мільйони.

Купив на місячну зарплатню —
декларуй
Н

ародний депутат від партії
“Наша Україна” Віктор Матчук
пропонує змусити державних чиновників декларувати усі видатки, що
перевищують суму 15 тисяч гривень.
Про це йдеться у внесеному ним до
парламенту проекті поправок до
закону “Про засади запобігання та
протидії корупції в Україні”.
В.Матчук нагадав, що, відповідно
до чинного законодавства, чиновники в Україні зараз зобов’язані
декларувати тільки ті витрати, які

перевищують 150 тис. грн. “Тобто
якщо протягом року держслужбовець зробив сто покупок по 149
тис. грн. — у нього декларація буде
порожня, він нічого, значить, не
придбав. Я зараз пропоную внести
поправку до цього закону — і хоча
би в десять разів зменшити цю суму.
Не 150 тис. треба декларувати, а вже
починаючи із 15 тис. грн.”, — сказав
В.Матчук. Депутат, зокрема, зіслався на досвід європейських країн, у
яких декларуванню підлягають ті

покупки, вартість яких є більшою
за одну місячну зарплату. “Це ж не
означає, що забороняється щось
купувати. Купувати можна. Просто
ти маєш про це написати, а люди
мають знати, що ти придбав. І після
цього вони дивляться, наскільки це
співвідноситься з твоїми доходами”,
— підкреслив депутат. За словами
В.Матчука, законопроект із його
поправками має бути винесено на
розгляд депутатів у першому читанні
вже у січні 2012 року.

Янукович-молодший займеться
українським кіно
Член фракції Партії регіонів Віктор Янукович
цього року розвиватиме кінематограф, Інтернет і автоспорт. Про це повідомляє пресслужба народного депутата.

Я

нукович впевнений, що сучасний кінематограф
— не менша можливість для України закріпитися
в Європі, ніж, наприклад, Євро-2012. На думку депутата, цьому сприятиме збільшення фінансування національного кінематографа до 176 мільйонів гривень,
що передбачено в держбюджеті-2012. Янукович також
висловився за створення української кіноасоціації
і вдосконалення законодавства і планує просувати
ухвалений у першому читанні законопроект про підтримку розвитку національної індустрії програмного
забезпечення.

За 20 років Чехія
прихистила 171 українця

У

п’ятницю Чехія надала політичний притулок чоловікові
екс-прем’єра України Юлії Тимошенко Олександру. Він
заявив, що влада вдалася до переслідування родини Юлії Тимошенко, а він не хоче “давати Януковичу жодної додаткової
можливості тиску на лідера опозиції”, і політичний притулок
— це єдиний спосіб цього досягти. Олександр Тимошенко
має будинок у Чехії, придбаний 12 років тому та бізнес у цій
країні. Експерти припускають, що політичний притулок,
наданий Олександру Тимошенку, може суттєво погіршити
українсько-чеські відносини.
Загалом політичного притулку в Чехії з 1990 року до 2010
просили 13804 громадянина України, отримали його 171
особа.

Відмовляють у в’їзді
в Туреччину

Я

к повідомили у Департаменті інформаційної
політики Міністерства закордонних справ
України, почастішали випадки відмови громадянам України у в’їзді на територію Туреччини
через недотримання ними умов відвідання країни. У зв’язку з цим МЗС нагадує, що згідно із
законодавством Турецької Республіки, для в’їзду
на територію країни громадянам України необхідно пред’явити підтвердження фінансового
забезпечення у розрахунку 50 доларів на день
перебування за наявності оплаченого зворотного
квитка або 1,5 тис. доларів за відсутності такого
квитка.

Нагороди — найкращим
Як обирають
найкращих

Підбито підсумки відбору лауреатів професійних премій
Business Olimp Awards
за результатами 2011
року. У номінації “Видання регіону в 2011
році” премією "Український Національний
Олімп" нагороджена
газета “Рівне вечірнє”.

Кому дають
нагороди

Премії “Український
Національний Олімп”,
“Український Фінансовий
Олімп”, “Український Будівельний Олімп”, “Український Торговий Олімп”,
“Український Юридичний Олімп”, “Український
Продовольчий Олімп”,
“Український Транспортний Олімп” були засновані
в період 2005-2007 рр. в
Києві за ініціативою професійних асоціацій.
Основним своїм завданням організатори вважають
відбір і заохочення кращих

Лауреат премії “Український Національний Олімп”
Раїса Богатирьова
компаній української економіки, які протягом року
домоглися вагомих успіхів,
стали творцями інновацій,
нових продуктів або програм. Зараз відбір лауреатів здійснюється в шести
галузях — фінансової, торговельної, продовольчої,
будівельної, юридичної,
транспортної.
За підсумками року ось
вже протягом семи років
проводиться церемонія
нагородження лауреатів
Business Olimp Awards.

Проводиться цей святковий захід в таких відомих
залах Києва, як Український Дім, Колонна зала
Київської мерії, Прем’єрпалас, Малий Маріїнський
палац і фінансується спонсорами. У цьому році головним спонсором урочистої
церемонії нагородження
професійними преміями
стала компанія Instaforex.
Методика відбору враховує специфіку кожної
галузі і складається з двох
етапів.

Відбір на звання лауреата
професійних премій побудований таким чином, щоб
знайти ті компанії, які змогли чимось відзначитися у
своїй професійній діяльності,
користуються повагою колег
по цеху, показують гарну
динаміку розвитку. Премією
“Український Національний
Олімп” передбачено також
персональні номінації, в
яких заохочують людей, які
зробили вагомий внесок у
розвиток української економіки. Серед нагороджених
такі відомі особистості, як
Володимир Стельмах, Раїса
Богатирьова, Віра Ульянченко, Борис Тимонькін,
Владислав Ващук, Дмитро
Мельничук.
При цьому кількісні показники (обсяги активів,
кількість філій та працівників тощо) не є визначальними. Компанії оцінюються з
допомогою якісних індикаторів, в основному, різних
співвідношень балансових

показників, аналізу діяльності компанії на ринку
(оцінюється клієнтська
база, продуктовий ряд,
якість обслуговування) та
її ділової репутації.
Відбір гідних преміювання підприємств відбувається
наступним чином. Спочатку
робиться запит у міські
та обласні адміністрації, а
також професійні асоціації з пропозицією надати
списки найкращих підприємств і компаній. Потім
рекомендованим до участі у
відборі компаніям надають
анкети-опитувальники. На
підставі заповнених анкет
формується обгрунтування
до нагородження (аналітичний висновок щодо кожної
компанії-претендента), яке
і виноситься на розгляд
Експертної Ради премій.
У ньому вказується і обгрунтовується номінація,
на яку висувається компанія. Пакет таких висновків
передається в Експертну
Раду, яка або затверджує,
або відкидає запропоновані
кандидатури.

До Експертної Ради премій входять професіонали,
добре відомі в ділових колах
країни і знають фінансовий,
будівельний, торговельний,
продовольчий, транспортний ринки, але не беруть
безпосередньої участі у підприємницькій діяльності.
Це, в основному, наукові
діячі, незалежні експерти та
керівники професійних асоціацій, таких як Асоціація
міжнародних експедиторів
України, Асоціація українських автовиробників,
Асоціація франчайзингу,
Всеукраїнська асоціація лізингу, Українська асоціація
меблевиків, Союз юристів
України, Спілки молочних
підприємств України та
багато інших. Щорічно Експертна Рада премій поповнюється новими членами.
Цього року, наприклад, до
нього увійшли такі відомі
фінансисти, як Ерік Найман, автор багатьох книг
з фінансової справи, і Олександр Охріменко, керівник
“Українського аналітичного центру”.

