CASE УКРАЇНА

Про нас

CASE Україна — один з найстарших і найвпливовіших українських осередків
дослідження державної політики. Починаючи з 1999 року, ми виробляємо
неупереджений якісний аналіз і рекомендації вирішення економічних і суспільних проблем.
2013 року ми створили сайт «Ціна держави», який виховує в українських
виборців почуття власності щодо державних коштів, виступає за їхню прозорість, пояснює важливість зменшення втручання чиновників в економічне
життя.
Наші зусилля спрямовано на розбудову в Україні вільної ринкової економіки та виховання незалежних від держави громадян, які вимагатимуть ощадливого використання бюджетних коштів, якісних державних послуг та сприятливого підприємницького середовища.

ЗВІТ ЗА 2016 РІК

Чим запам’ятався
2016 рік?
Ми привертали увагу до
непрозорості державних
підприємств і змушували
їх виконувати закон «Про
відкритість використання
публічних коштів».

Боролися за права підприємців на справедливі
тарифи на електроенергію та чесні правила
підключення до електромереж.

Відіграли ключову роль у
спрощенні умов роботи для
експортерів послуг, позбавили клопоту оформлення
паперів і перекладу міжнародних угод.

Боролися проти популізму в питаннях продажу
сільськогосподарської
землі та підвищення
комунальних тарифів.

Проект «Ціна держави» отримав премію «Найкращий
блог/сайт громадянського активізму»

CASE Україна увійшов у
першу десятку найбільш
потужних дослідницьких центрів України.

Гранти? Внески!
2016 рік став знаковим для нашого організаційного розвитку. Усвідомлюючи,
що справжнє громадянське суспільство в Україні не можна збудувати лише
на кошти міжнародних фондів, ми почали залучати приватні пожертви на
свою роботу.
У перший рік ми зібрали близько 750 тис. грн внесків від підприємців і більш
як 150 тис. грн від читачів сайту «Ціна держави».
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою просвітницькою та дослідницькою
роботою. Якщо вона вам сподобається, запрошуємо підтримати нас грошовим внеском. Приєднуйтеся до майже 200 благодійників, які допомогли нам
2016 року! Докладніше про це читайте на сторінці 33.
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Відкриваємо очі:
дармових державних послуг не існує!
Кожна людина платить податки, але багато хто про це не підозрює. Навіть якщо ви ніколи
власноруч не переказували грошей у бюджет, ви однак поповнюєте скарбницю щоразу, коли
отримуєте зарплату або купуєте щось у магазині.

льки
Цей рахунок показує, скі
рік і на що ці
ви сплачуєте податків на
й рахунок
гроші витрачають. І ще це
авних попоказує, що жодна з держ
і освіта, ані
слуг не є безплатною — ан
рядку.
медицина, ані охорона по

Як ми це порахували?

Докладніше:
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http://cost.ua/calculator/

ЗВІТ ЗА 2016 РІК

Показуємо вартість
«безкоштовних» державних послуг
Щороку ми привертаємо увагу до змін у бюджеті, показуємо звідки надходять і на що
витрачають кошти у доступній для читачів формі.

Вартість утримання держави
знижується
Цього року Ви заплатили 44,7 тис грн на
утримання держави… тепер буде дешевше!

Хто наповнює бюджет?
8,7%

За рахунок
громадян

За рахунок
бізнесу

Нарощування
боргів

9,2%

29,8%

32,1%

Було
(2015 рік)

Стало
(2016 рік)

РАХУНОК-2015
РАХУНОК-2016
сума податків:

61,5%

-2,8%

сума податків:

44 666

58,7%

в порівнянні з 2015

40 539

Твої витрати
на утримання
держави

Ваш рахунок від держави
сплачено / буде сплачено:
у вигляді податків, грн
0

5 тис.

10 тис.

15 тис.

Держаний апарат
Відсотки по боргу
Армія
Міліція, прокуратура, суди

20 тис.

25 тис.

2016
2015

Ремонт доріг
Охорона довкілля
Розвиток ж-к господарства
Охорона здоров'я
Духовний та фіз. розвиток
Освіта
Підтримка малозабезпечених
Утримання пенсіонерів
Інше

Порахуйте скільки заплатите податків у 2016 році на cost.ua (розділ «Калькулятори»)

Докладніше:

http://cost.ua/news/311-Receipt-state-2016
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Пояснюємо, що власних грошей
у держави немає
Ми звикли чути «державні гроші» чи «державні доходи». Видається, що у держави є якісь свої
власні ресурси, які вона й витрачає. Багато хто в Україні переконаний, що держава з власних
коштів повинна, наприклад, надавати підтримку вітчизняним виробникам, створювати робочі
місця чи допомагати громадянам коштами й субсидіями. Однак власних коштів у держави
майже не існує.
НАЯВНІ ГРОШІ ДУЖЕ ОБМЕЖЕНІ
Уявлення, що у держави нібито є свої кошти — це «фіскальна
ілюзія». Все, чим вона розпоряджається, це наші з вами гроші,
відібрані у той чи інший спосіб. Доки в уявленні пересічних
людей держава має чарівний «ріг достатку», доти не викликає
особливого обурення, що черговий паразит припадає і живиться з нього. Відповідно, громадяни не поспішають контролювати та обмежувати державні видатки.

КОРИСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІКИ СУМНІВНА
Державні витрати як такі не стимулюють зростання економіки. Щоб витратити гроші на «підтримку» або «допомогу»,
держава має їх десь узяти. Для цього існує кілька способів,
але всі вони обмежені та не безплатні. Держава може позичати гроші, але це насправді просто перерозподіл витрат у часі,
адже борг колись також доведеться виплачувати.

ДЕРЖАВА НЕ МОЖЕ СТВОРИТИ ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ

НАЙНЯЛИ

ЗВІЛЬНИЛИ

Коли держава відбирає гроші в одних, щоб оплатити працю
інших, то це просто означає, що хтось замість когось купуватиме товари та послуги на ту саму суму. Подібним до України
державам властиве «повне заміщення»: скільки робочих місць
створює держава, стільки ж втрачається у приватному секторі. Але надмірне втручання держави пригнічує підприємництво, залишаючи більше працівників без роботи.

ІНФЛЯЦІЯ — ЦЕ ДОДАТКОВИЙ ПОДАТОК
«Надрукувати гроші» означає через інфляцію зменшити всім
реальні доходи (особливо фіксовані, такі як пенсії, стипендії) та заощадження в національній валюті. Друкувати гроші
легше, аніж збирати податки, зокрема тому, що громадяни
менше цьому опираються, отож в уряду зростає спокуса зловживати цим інструментом.

Докладніше:
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http://cost.ua/news/342-government-money

ЗВІТ ЗА 2016 РІК

Стежимо за важливими
змінами в бюджеті
Ми публікуємо щоквартальний звіт про стан виконання державного та місцевих бюджетів і
про важливі події в бюджетній царині.

Бюджет
України

Соціальний
захист

Відсотки
за запозиченнями

111 млрд грн

96 млрд грн

Освіта

129 млрд грн

Медицина

Пенсії

75 млрд грн

259 млрд грн

Доходи

894 млрд грн

Підтримка
економіки
66 млрд грн

Дефіцит

Правоохоронні
органи

55 млрд грн

72 млрд грн

Охорона
довкілля

Збройні
сили

6 млрд грн

59 млрд грн

Чиновницький
апарат
38 млрд грн

Культура
та спорт

Комунальне
господарство
18 млрд грн

17 млрд грн

ДЛЯ ЧОГО МИ ЦЕ РОБИМО?
Складність «бюджетної науки» для пересічного громадянина є надійним тилом для
казнокрадів. Саме ця проблема спонукала
заснувати «Ціну держави». Наша мета – оживити такі нудні й далекі від людей цифри та
дати змогу кожному докладно розібратися,
куди йдуть їхні податки.

Докладніше:

http://cost.ua/news/budget-analysis
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Привертаємо увагу
до надмірного розміру держави
Від розміру державного апарату залежить обсяг податків. В Україні спостерігається надмір
державних функцій, які висмоктують обмежені кошти. Сьогодні дві третини населення так чи
інакше залежать від держави.
Отримують гроші від держави
чи державних установ
у вигляді зарплати
Цифри на діаграмі:

Споживачі
соціальних послуг

Люди, які мало
відчувають присутність
держави

Люди, яких
утримує держава

1.0 млн осіб 10% — відсоток покриття соціальним захистом

Працівники державних
підприємств

Діти, що не охоплені навчанням

0.4 20%

1.3 20%

Силовики (армія, поліція, нацгвардія)

0.6 98%

Держслужбовці та посадові особи
місцевого самоврядування

Люди з інвалідністю, що працюють в недержавному секторі

Працівники
системи
охорони
здоров’я

Працівники
сфери
освіти

1.2 98%

1.6 98%

0.4 98%

0.7 100%

Студенти вишів, що не отримують стипендію

0.8 10%

Безробітні, що не отримують ані допомоги, ані послуг

0.8 10%

Пенсіонери, що працюють у недержавному секторі

Працівники сфери культури та спорту

1.9 100%

0.2 98%

Працівники сфери науки

Неактивні (не працюють,
не навчаються, не мають інвалідності)

0.1 98%

3.9 10%

Діти, охоплені навчанням

5.8 20%

Люди, залежні
від держави
Новонароджені
та діти до 3 років

Люди, які мало
відчувають присутність
держави

1.5 100%

Безробітні, що отримують інші
послуги служби зайнятості

Зайняті (крім держсектору
та пенсіонерів)

0.1 100%

9.0 10%

Ув'язнені

0.2

Пенсіонери, що не
працюють

Безробітні, що отримують допомогу по безробіттю

0.4

7.0 100%

100% населення має право
на державну медицину

Студенти вишів, що отримують стипендію

Пенсіонери,
що працюють

2.7 100%

0.8

Люди з інвалідністю працездатного
віку, що не працюють

1.4 100%

Цікаві факти

1
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Кожен третій зайнятий
працює на державу (Фонд
оплати праці працівників
бюджетної сфери
становить чверть фонду
оплати праці в економіці).

2

Більше половини
населення України є
учасниками державних
соціальних програм (без
врахування пенсій).
Трансферти на пільги,
допомоги, субсидії
складають 40% сукупних
доходів населення.

3

Кількість зайнятих у
бюджетному секторі
перевищує чисельність
штатних працівників у
промисловості (Витрати на
оплату праці бюджетників у
2015 році перевищили 7%
ВВП).

ЗВІТ ЗА 2016 РІК

Популяризуємо реформу
охорони здоров’я
В Україні оплата праці лікарів майже не залежить від якості, кількості та типу надаваних
послуг. Доплати призначають керівники на свій розсуд. Найбільш вагомі чинники, що
визначають диференціацію заробітних плат — стаж роботи та стосунки з керівником закладу. Це спотворює стимули працювати більше й ефективніше.

отримує
винагороду за:

Лікар

Факт присутності на
робочому місці впродовж
робочого дня

не отримує
за:
Якість послуг

Стаж роботи

Ефективність послуг

найбільші доплати у працівників «швидкої» (до 60%)
сільських лікарів (до 40%)

Часткове заміщення
вакантних посад

Кількість послуг

(до 50%)

Шкідливі умови праці

Тип послуг

(робота з психічно хворими, з ураженою ЦНС,
хворими на туберкульоз тощо)

Наразі за «натхненну працю» лікар отримує
винагороду, тільки якщо його керівництво у гарному
настрої та випадково має зайві кошти на рахунку
лікарні.

Добрі стосунки з керівником
медичного закладу
Керівник поміж іншого може на свій розсуд
збільшити зарплати за:
диплом з відзнакою
керування сантранспортом (швидка, реанімамобілі,
медична служба, пересувні пункти забору та переливання
крові, рентгенологічні, асенізаційні та дезинфекційні,
пересувні медичні лабораторії тощо)

майже не отримує за:

знання іноземної мови
собливі заслуги
професійну майстерність
забір крові
обслуговування спецконтингенту

Кваліфікацію
Доплати за кваліфікацію занизькі і не створюють достатніх стимулів. Залежність заробітної
плати лікаря від рівня кваліфікації теоретично встановлено формулою зарплат. Зарплату
лікаря визначено тарифною сіткою та її коефіцієнтами залежно від кваліфікації. Однак
формула не працює: зарплата лікаря в середньому всього в 1,6 разу вища за зарплату
середнього медичного персоналу.

У міжнародній практиці «державна медицина» не означає загального безоплатного доступу до
всіх послуг системи охорони здоров’я. Коштів на охорону здоров’я не вистачає ніколи, а потреби
ростуть у всіх країнах без винятку.

Докладніше:

http://cost.ua/news/445-medicine-free
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Спонукаємо державні підприємства
звітувати про витрати
З усіх розпорядників бюджетних коштів, державні підприємства найбільше опираються виконанню Закону «Про прозорість використання публічних коштів».

Ще 8 років можна красти!
ЗАПОЧАТКОВАНА
В ЛИПНІ КАМПАНІЯ
ЗБОРУ ПОЖЕРТВ
НА ПІДТРИМКУ ЦІЄЇ
РОБОТИ ЗІБРАЛА
БІЛЬШ ЯК 120 ТИС.
ГРИВЕНЬ ВІД 174
БЛАГОДІЙНИКІВ

Оприлюднення усіма державними
підприємствами своїх витрат може затягтися
до 2024 року
Число зареєстрованих державних
підприємств на сайті edata.gov.ua

березень
2016

держ.

квітень
2016

9 підприємств 32

травень
2016

червень
2016

червень
2024

59

53

3214

к-сть не зареєстрованих
держ. підприємств

Візьмемося за державні підприємства

Підтримай нас!

На сайті «Ціни держави» створено
розділ , в якому зібрано базу даних
державних підприємств України
та щомісяця оновлюються дані
про темпи їхньої реєстрації на
порталі використання публічних
коштів.

Докладніше:
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Ми об’єднали зусилля з Центром
політичних студій та аналітики
«Ейдос» і ГО «Громадянське суспільство онлайн» для швидшого внесення змін до Закону «Про відкритість
використання публічних коштів».

http://cost.ua/dp/

Наш індекс використовує
Секретаріат уповноваженої з
прав людини, на який покладено
нагляд за дотриманням закону.
Для початку порушникам
надсилають роз’яснення і дають
час виправитися.

ЗВІТ ЗА 2016 РІК

Досліджуємо зловживання
на державних підприємствах
Третину бюджетних коштів у розрахунках між державними підприємствами і фізичними особами-підприємцями витрачають неефективно або з порушенням закону.

Такого висновку ми
дійшли на підставі аналізу
обмеженого набору
даних, доступних для
завантаження на порталі
e-data.gov.ua. В операціях,
які містять ознаки
зловживань, у нашій
вибірці помічено 33%
державних підприємств
(у таких операціях взяли
участь лише 8% ФОП).
*

ДАТА

ПЛАТНИК

ОДЕРЖУВАЧ

ПРИЗНАЧЕННЯ

СУМА

1

26.05.2016

КП «Укрспецзв'язок» ФОП Силенко С.В. 6641010;2610; Купівля спец. Одягу зг.дог. №447-4 від 11.05.2016 накл № 1 від
25.05.2016; без ПДВ.;

49952

2

30.05.2016

КП «Укрспецзв'язок» ФОП Силенко С.В. 6641010;2610; Купівля спец. Одягу зг.дог. №446-4 від 11.05.2016 накл № 2 від
26.05.2016; без ПДВ.;

49978

3

02.06.2016

КП «Укрспецзв'язок» ФОП Силенко С.В. 6641010;2610; Купівля спец. Одягу зг.дог. №444-4 від 10.05.2016 накл № 4 від
01.06.2016; без ПДВ.;

49983

02.06.2016

КП «Укрспецзв'язок» ФОП Силенко С.В. 6641010;2610; Купівля спец. Одягу зг.дог. №445-4 від 10.05.2016 накл № 3 від
01.06.2016; без ПДВ.;

49945

4

Приклад доступних на порталі використання публічних коштів даних про те, як державне підприємство розбиває закупівлю на кілька дрібніших угод, щоб уникнути проведення відкритих
торгів (внаслідок яких доведеться заплатити меншу ціну і залишитися без «відкату»).
ДАТА

ПЛАТНИК

ОДЕРЖУВАЧ

ПРИЗНАЧЕННЯ

СУМА

ФОП
«Андрущенко Д.В.»
ФОП
«Андрущенко Д.В.»

#хххх#; #xxxx-xxxx#; #за послуги по запису звуку#; # зг. акту 1 від 29.09.15 та дог.
14.09 від 29.09.15 року#; #Без ПДВ#; #Гогольфест#

100700

#хххх#; #xxxx-xxxx#; #за послуги по забезпеч. техн. обладнання#; # зг. акту хххх
від 29.09.15 та дог. 208 від 29.09.15 року#; #Без ПДВ#; #Гогольфест#

61240

1

30.10.2015

Укрдержконцерт

2

30.10.2015

Укрдержконцерт

3

22.12.2015

#2805060#, #2281-44095, 00#. #Оплата за запасні частини#. # видаткова
ДП «Новоайдарське ФОП Яковенко Н.А. накладна 287 від 17.12.2015 р. Договір 113 від 17.12.2015р.#, #в т.ч.
ПМГ»
ПДВ нема. #В.;

44095

4

22.12.2015

ДП «Новоайдарське
#2805060#, #2281-50300, 00#. #Оплата за запасні частини#. # видаткова
ФОП Яковенко Н.А.
ПМГ»
накладна 351 від 21.12.2015 р. договір 114 від 21.12.2015р.#, #в т.ч. ПДВ нема. #

50300

Інший приклад: однотипні послуги замовляють в один і той самий час у людей з однаковими
прізвищами, які вочевидь є родичами.

Докладніше:

http://cost.ua/special/fopdp/
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Показуємо вартість
популістських рішень
Що було б, якби газ завжди був за ринковою ціною?

ДОЛАР ПО 18,5!

Імпорт природного газу — це великі валютні витрати, а тому і вагомий чинник тиску на гривню.
Від 2006 до 2015 року на імпортний газ було витрачено 87,9 млрд дол. США. Що відбувалося
б із зовнішніми рахунками та, відповідно, з обмінним курсом гривні, якби ринкові ціни на газ
запровадили ще 2004 року?

1 ріст видобування власного газу

2 скорочення споживання газ

3 суттєва економія валюти

ЦЕЙ ДОПИС ПОБАЧИЛИ ПОНАД 143 ТИСЯЧІ КОРИСТУВАЧІВ ФЕЙСБУКУ.

‘‘

Volodymyr
Groysman

Докладніше:
12

Дуже цікава аналітика з приводу того, як дорого нашій державі і кожному її
громадянину обійшовся багаторічний дешевий популізм. Дякую авторам, які
дуже наочно показали, що — перефразуючи відоме прислів’я — дешевий газ
буває тільки в мишоловці.

http://cost.ua/news/470-dollar-gas

ЗВІТ ЗА 2016 РІК

Пояснюємо, скільки коштує
неефективна держава

Неефективна
держава

Всеохопна
корупція

Відсутність
інвестицій

«Хронічна
девальвація»

Товарна структура експорту
України та різних реґіонів світу
(% загального обсягу, 2015 рік)

Навчившись споживати якісне,
ми так і не створили умови для
виробництва якісного. Основний
валютний виторг — від продажу
металів та агропродуктів.

Вуглеводні
Продукція хімічної
промисловості

Дорогоцінні метали
Агропродукція

Метали

Машини
та устаткування

Більш конкурентоспроможні країни отримують експортний виторг
від високотехнологічних товарів
і послуг, які мало залежать від
коливань на ресурсних ринках.
Це є гарантом стійкості валюти
до ресурсних шоків.

Інше

ЄС-15
КРАЇНИ, ЩО
РОЗВИВАЮТЬСЯ

УКРАЇНА
СНД
АФРИКА
0

25

50

75

100

Джерело:
www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx

Зв’язок обмінного курсу гривні
та торгового балансу
Торговий баланс, $ млнд

Обмінний курс гривні,
зміна у % (права вісь)
15%

5 000

0

0

-5 000

15

-10 000

-30

-15 000

-45

Торговий баланс в Україні
поліпшується тільки після валютного шоку, коли девальвація
гривні «вбиває» імпорт. Щойно
економіка починає пожвавлюватися, ріст імпорту зразу починає
випереджати експорт.
На сьогодні ситуація не змінилася, і ми вже бачимо передвісники
повернення тиску на гривню –
неенергетичний імпорт демонструє стрімке прискорення.

-60

-20 000

2005

2010

2015

Джерело: НБУ

Докладніше:

http://cost.ua/news/446-imports-penetration-inforgraphics
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Пояснюємо, чим поганий
мораторій на продаж землі
Від можливості продажу землі виграли б не лише ті, хто продав би свою землю, а й ті, хто
зберіг би власність. Однак щоб скористатися цими можливостями, потрібно відкрити ринок землі с/г призначення та покращити доступ агровиробників до капіталу.

ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА ЗЕМЛІ?
Внесок землі у
вартість продукції

Середній дохід
із землі, 1 га

Розподіл землі
в Україні

Дохід
орендодавця

35%

29%

Обробляється
власниками

$1300

Вартість оренди землі в Україні,
$ за 1 га

$37

Орендовано
у власників паїв

Орендовано
у власників паїв

Орендовані
у держави

рента

Розподіл доходів від землі

60%

11%

дохід власника
паю

Підвищення вартості оренди с/г земель
завдяки підвищенню нормативної оцінки та
збільшенню попиту

$418

Падіння вартості
землі через
девальвацію

дохід фермера

1 га

80

3000

60

2000

40
1000

$64

Оренда
у держави

дохід держави

$391

0

0
2005

дохід фермера

1 га

20

2007

2009

2011

2013

2015

Нормативна грошова оцінка землі, рілля та перелоги, USD / га
Cередня орендна плата, USD / га (права вісь)

В Україні вартість оренди одна з найнижчих серед країн Європи, $ за 1 га
$1500
1200
900
600

Україна

300

Докладніше:
14
Створено за співпраці

http://cost.ua/news/385-Economic-return-to-farmland
ПРОЕКТ
Підтримка реформ у сільському господарстві
та земельних відносинах в Україні

Латвія

Україна

Естонія

Литва

Словаччина

Польща

Чехія

Румунія

Португалія

Словенія

Мальта

Іспанія

Угорщина

Велика Британія

Франція

Кіпр

Болгарія

Італія

Греція

Фінляндія

Швеція

Люксембург

Австрія

Ірландія

Німеччина

Бельгія

Данія

Нідерланди

0

Дані за 2015 рік.
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Поширюємо
сумні факти про мораторій
Мораторій на продаж землі діє 15 років. Він паралізує ринок у 96% сільськогосподарських
земель. 68% земель перебувають у власності селян-пайовиків, які найбільше страждають
від неможливості вигідно розпорядитися нею. На цьому тлі успішно існує тіньовий ринок
на продаж сільськогосподарської землі
землі: «обрані» спокійно її продають і купують.

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО МОРАТОРІЙ
Українській земельній
реформі 25 років – це світовий
рекорд

Україна*

10

Мораторій
продовжували

разів
15
7
років

25

Донедавна
Мексика тримала
першість
0

Мораторій на продаж
землі с/г призначення діє

20

Мексика
23

*реформа досі триває

2000

2005

2010

Мораторій — це заборона для 6.9 млн пайовиків
розпоряджатися своєю землею

млн
6.9
пайовиків

2015

96%

млн
1.6
власників земельних паїв

с/г земель
підпадають
під дію
мораторію

(23% усіх власників) старше 70 років**

68 %

земель у власності
селян-пайовиків

Населення країни
**

Опитування Проекту USAID «АгроІнвест», 2012 рік

Померло

до

1 млн

***

власників паїв

За роки реформи вони не встигли скористатися своєю власністю: не залишили
спадкоємців або спадкоємці не оформили права через дорогу процедуру успадкування.
Звіт «Моніторинг земельних відносин 2014–2015». Офіційний обсяг відумерлої спадщини – 9 650 ділянок загальною площею 35 802 га. Однак реальний обсяг «безгоспних» земель оцінюється в 0.5–1 млн ділянок загальною площею 1.85–3.7 млн га (з розрахунку середнього розміру ділянки 3.7 га), https://uteka.ua/ua/publication/Infografika-zemelnyj-pasport-Ukrainy

***

Що дозволено в рамках мораторію:

Що забороняє мораторій:

здати пай в оренду

легальний продаж земельної ділянки

обміняти на іншу земельну ділянку
залишити пай у спадщину

зміну цільового призначення
земельної ділянки
внесення права на пай до статутних
капіталів господарських товариств

продати свій пай неофіційно

передачу паю у заставу

Як можна продати пай в обхід мораторію
Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

зміна цільового призначення та продаж землі
після «передачі» її за
винагороду на користь
держави або місцевої
громади

продаж корпоративних прав підприємств,
які раніше уклали
договори оренди на
49 років

продаж ділянки після
зміни цільового призначення державної
чи комунальної землі
з «допомогою»
чиновників

створення «фіктивного» боргу у людини, за
який через суд у неї
забирають пай

передача паю за
договором довічного
утримання

Докладніше:
Створено за співпраці

http://cost.ua/news/432-moratorium-on-land
ПРОЕКТ
Підтримка реформ у сільському господарстві
та земельних відносинах в Україні
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Боремося за обґрунтовані тарифи
на електроенергію
Захоплення держави — це незаконне використання повноважень державних органів для отримання приватної вигоди. Одним з таких прикладів є робота Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка встановлює тарифи в інтересах вузького
кола виробників на шкоду всім споживачам.

28 вересня
о 19:00

Зустріч з

АНДРІЄМ ГЕРУСОМ
Тема:

«Якими схемами
в енергетиці викачуються
гроші у бізнеса»

«Ціна держави» і колишній член НКРЕКП Андрій Герус об’єднали зусилля для скасування розрахунку
ціни електроенергії для непобутових споживачів за
формулою «Роттердам+».

Після впровадження формули «Роттредам+» облігації
ДТЕКу здорожчали на 40%. ЗМІ повідомили, що вигоду отримали і близькі друзі Петра Порошенка. Тому ми
випустили цукерки «Вечірній Роттердам», які роздали
журналістам-розслідувальникам, народним депутатам, антикорупційникам та іншим небайдужим.
Зображення з цукерками набуло великої популярності
у соціальних медіа — лише на сторінці «Ціни держави»
у Фейсбуку його побачило майже 140 тис. осіб.

Суть схеми «Роттердам+» у тому тому, що тарифи на
електроенергію розраховують так, ніби ТЕС (70% яких
належить Ринату Ахметову) купують вугілля в Роттердамі і власним коштом везуть в Україну.
Насправді вугілля переважно купували в окупованому
Росією Донбасі, а різницю в ціні — 10 млрд грн — власники «схеми» клали собі в кишеню.

Докладніше:
16

http://cost.ua/news/468-nkre
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Пояснюємо, як наживаються
на реформах електроенергетики
Зростання тарифів на електроенергію призвело до небувалого зростання доходів у галузі. Надходження можна витратити на оновлення мереж та обладнання, а можна «роздерибанити».
2015 року споживачі заплатили за електроенергію 154 млрд грн — це більш як виторг НАК «Нафтогаз України» за цей же період! Кому йдуть гроші за електроенергію?

— обсяг сплачених коштів

— обсяг коштів від підняття тарифів
0.54

0.77
0.18

Населення

АЕС

0.01

2.66

1.19

-0.10

0.59

ТЕС

3.66

Підприємства

10.26

8.82

Мережі

Енергоринок

9.07

0.74

Інші
2.50

Старі тарифи

2015 року на перехресне субсидування було витрачено 43.8 млрд грн — у півтора рази більше,
аніж на ремонт доріг. Фактично це означає, що одні споживачі оплачують рахунки інших споживачів. Наслідок такого субсидування — спотворені стимули та перенесення вартості електроенергії на вартість товарів і послуг.

1500
грн/МВт·год

Підприємці
субсидують
населення

Утримання «роздрібної»
мережі

Середній тариф

Собівартість виробництва

1000

500

67.6

Втрати
в мережі

16.9

12.2

3.3

0
0
2
Твт·год

4

6

Вартість для
підприємства
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8

0

2

4

Вартість для
домогосподарств

Ви сплачуєте стільки від собівартості
49 грн

http://cost.ua/news/451-taryfy-na-electroenergiyu

Утримання
високовольтної
мережі
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Поширюємо цікавий
міжнародний досвід
«Ціна держави» перекладає й публікує цікаві статті на теми вільного ринку, бюджету й ефективності державних послуг.

Сім смертних гріхів державних фінансів
1. Балансувати бюджет разовими заходами
2. Нехтувати довгостроковими наслідками
3. Брати на себе забагато
4. Не заощаджувати неочікуваний дохід
5. Скорочувати платежі до пенсійних фондів
6. Очікувати нереалістичних доходів від інвестицій
7. Нехтувати фінансовими заходами безпеки
Докладніше:

http://cost.ua/news/493-7-sins

Бутерброд за 1500 доларів показує,
як товарний обмін підвищує добробут
Яким було б життя без товарного обміну? Недавно чоловік у
США вирішив виготовити бутерброд з усього, що зробив сам. Він
виростив овочі, добув сіль з морської води, видоїв корову, зробив
з молока сир, замаринував огірки, змолов борошно з пшениці,
щоб спекти хліб, власноруч збирав мед та особисто зарізав курку
на м’ясо. Він опублікував результати своїх старань у повчальному
відео: виявляється, зготувати бутерброд цілковито своїми зусиллями коштувало йому 6 місяців життя та 1 500 доларів.
Докладніше:

http://cost.ua/news/428-Sandwich-Exchange-Raises

Коли менше означає краще:
10 фактів про фінську модель освіти
Менше часу в школі = більше відпочинку
Менше вчителів = більше узгодженості та уваги
Менше уроків = більше перерв
Менше іспитів = більше навчання
Менше тем = більше глибоких знань
Менше домашніх завдань = більше колективної класної роботи
Менше правил = більше довіри
Докладніше:
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Розповсюджуємо твори
класиків вільного ринку
У квітні 2016 року читачі «Ціни держави» обрали на голосуванні та власним коштом оплатили
переклад скороченої редакції книжки «Шлях до кріпацтва» Фрідріха Гаєка.

Плановики обіцяють «золоті гори». Багато
нових плановиків обирають у владу.

Але вони не можуть узгодити ЄДИНИЙ план.

Довіра до плановиків поступово згасає.

Тоді владу віддають «силовику».

Твоя професія спланована.

Твоя зарплата спланована.

Докладніше:

http://cost.ua/news/372-hyk-dnt
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Допомагаємо підприємцям
не переплачувати податки
Цей інструмент розраховує розмір податкових витрат і порівнює рівень дохідності бізнесу залежно від форми власності та системи оподаткування.

БІЗНЕС–КАЛЬКУЛЯТОР
Цей інструмент демонструє оптимальну модель організаційної форми вашого
бізнесу. Розрахунки показано за умовний
рік діяльності, вони орієнтовні і потребуватимуть уточнень для кожного окремого
випадку. Калькулятор також дасть змогу порівняти варіанти сплати податків і
покаже скільки для вас коштує утримання
держави.
Інструкція на

більш
З моменту запуску
в
як 11 тис. українці
го
скористалися йо
розрахунками.

Автор:
Джерело:
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Олександра Сельцова
фінансовий директор
ТОВ «Київські міські проекти»
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Спрощуємо життя
експортерам послуг
У рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні»(ЛЕВ) ми відіграли ключову
роль у розробці та просуванні законопроекту, який скасував експортні обмеження для програмістів та інших експортерів послуг.

Чим корисний закон про усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг?
Як було:
Контракти виключно у паперовій
формі
Обов’язкова наявність мокрої печатки та оригіналу підпису
Вимога нотаріально завіреного перекладу документів
Обов’язковість акта виконаних робіт
Як стало:
Контракт в електронній формі
Електронний підпис
Рахунок (інвойс) визначається первинним документом
Рахунок (інвойс) одночасно може
бути і договором
Не потрібен переклад з англійської

Свято експортера. Продавати послуги
закордон стане легше
Майже у 40% експортерів мають проблеми з валютним контролем під час зарахування
валютної виручки. У 36% банк не приймає інвойси. Рада може це залишити в минулому.
АНДРІЙ САВАРЕЦЬ

П'ЯТНИЦЯ, 22 КВІТНЯ 2016, 17:06

Докладніше:

експерт з правових
питань CASE Україна

http://www.epravda.com.ua/columns/2016/04/22/590476/
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Розвіюємо сподівання
на безбідну старість
Наш пенсійний калькулятор дає змогу порахувати, якою буде ваша пенсія, якщо в умовах її нарахування нічого не зміниться. Калькулятор має багато налаштувань, але так чи інакше виходить,
що на державу годі сподіватися й потрібно самому подбати про власні заощадження.

Пенсійний калькулятор
Моя фактична
заробітна плата
«на руки»
грн/міс

я

звичайна пенсія
я — військовий

жінка

і виходжу на пенсію

я — суддя

у віці

я — держслужбовець

7500

чоловік

61

я — журналіст
я — науковець
я — депутат
я — підприємець
я — шахтар

Ваша пенсія: 6 521, 74

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО
ПІДТРИМКА ПЕНСІЙНОЇ
СИСТЕМИ Є НАЙБІЛЬШОЮ
СТАТТЕЮ ВИДАТКІВ
НАШОГО БЮДЖЕТУ?

а не забезпечить
Якщо пенсійна систем
в у старості
належного рівня доході
вати самому,
і однак треба заощаджу
гроші на утринавіщо ми витрачаємо
у?
мання Пенсійного фонд
ТАЧ ЦІКАВИТЬСЯ

Докладніше:
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Розвінчуємо
популістські міфи
Щоб привернути увагу до занижених житлово-комунальних тарифів, які шкодять розвитку економіки, і заборони розпоряджатися земельними паями, ми жартома закликали до
запровадження урядових субсидій на пиво і заборони продажу квартир. (Дехто подумав,
що ми це серйозно).

Пивний «Майдан»
Політики-популісти намагалися
організувати «тарифні майдани»,
збільшували спекуляції навколо теми
підвищення комунальних тарифів для
населення до ринкового рівня, зокрема
порівнювали вартість комунальних
послуг із середніми зарплатами в
державах ЄС та Україні.
Щоб наголосити абсурдність
подібного порівняння «Ціна держави»
закликала до «пивного майдану».
Лише на Фейсбуку цей заклик
побачило понад 196 тис. читачів.
Права
закріплені законом

за власником
квартири

за власником
земельного паю

Володіння – це наявність
майна та вплив на нього
Користування – право
використовувати майно
залежно від призначення й
отримувати від цього вигоду
Розпорядження – це
самостійне вирішення долі
нерухомості (продаж,
оренда, дарунок)
в т.ч.:
право змінити цільове
призначення
право продати
право подарувати
право передати у спадщину
право здати в оренду

для с/г
використання

Мораторій на продаж
квартир
Захистімо пенсіонерів і
безробітних власників квартир!
Адже користуючись
необізнаністю, безпорадністю
чи скрутним становищем бабусіпенсіонерки, її можуть просто
обдурити, ошукати і викупити
квартиру за копійки!
Запровадьмо мораторій на
продаж квартир!

право використати як заставу
внесення права на власність
до статутного капіталу
господарських товариств

Докладніше:

facebook «Ціна держави»
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Наша присутність
у засобах масової інформації
Щомісячно 425 згадок у міжнародних, національних і регіональних медіа. Deutsche Welle, BBC
Україна, Радіо Свобода, Українська правда, Новое время, 5 канал, РБК-Україна, ЛігаБізнесІнформ,
1+1, 24 канал, ICTV та безліч інших ЗМІ брали інтерв’ю, коментарі, запрошували на ефіри, розміщували експертні статті, розповідали про діяльність і продукти CASE Україна впродовж 2016 року.

Кількість корустувачів,
що вподобали сторінку «Ціни держави»
25К

20.5К

16К

01.2016

12.2016

Сторінка «Ціни держави» у Фейсбуку за рік
отримала 7720 нових читачів і досягла позначки 25 тис. — це одна з найбільших аудиторій у
царині державної політики. Наше щомісячне
охоплення (кількість користувачів, які бодай
раз побачили допис у своїй стрічці) становила
188 тис. користувачів.

ОХОПЛЕННЯ ЧИТАЧІВ ФЕЙСБУКУ НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИМИ ДОПИСАМИ:
«Пивний Майдан»

196 807
143 359

Долар по 18,50 грн.
Хронічна девальвація гривні
Інтерв’ю Андрія Геруса
про «Роттердам+» і НКРЕКП
Рахунок від держави — 2017
24

109 718
107 422
104 239
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«Ціну держави» визнано найкращим
сайтом українською мовою
2016 року «Ціну держави» визнали найкращим сайтом українською мовою у рамках найбільшого міжнародного конкурсу для блогерів, активістів і журналістів, які своєю діяльністю виступають за вільне висловлювання думок і захист прав людини в інтернеті «The
Bobs — Best of Online Activism».
Призвідник конкурсу — міжнародний мовник «Німецька хвиля». Міжнародне журі обрало
зі 128 українських номінантів 5 найкращих учасників, серед яких переможця було визначено голосуванням користувачів інтернету.

«Від імені ‘‘Німецької хвилі’’ вітаємо вас із присудженням нагороди найкращих активістів інтернету. Дякуємо за допомогу у вирішенні найгостріших проблем вашого суспільства та країни за допомогою сучасних засобів спілкування», — йдеться в листі від організаторів.
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CASE Україна посів 6 місце
за силою інформаційного впливу
Рейтинг інтернет-видання Think Twice оцінював присутність українських осередків дослідження державної політики у засобах масової інформації, наукових виданнях і соціальних мережах.

Інформаційна потужність дослідницьких осередків, 2016
Національний інститут стратегічних досліджень

14,55

Реанімаційний пакет реформ

9,19

Центр Разумкова

7,72

Інститут економіки та прогнозування

7,04

VoxUkraine
CASE Україна (і «Ціна держави»)

6,87
3,89

Фонд «Демократичні ініціативи» ім.І.Кучеріва

3,87

Міжнародний центр перспективних досліджень

3,80

Майдан закордонних справ

3,48

Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій

3,46

А за числом читачів у соціальних мережах, ми розділили друге місце з Майданом закордонних справ.

Число читачів у соціальних мережах
(на кінець 2016 року)

Реанімаційний пакет реформ

47550

Майдан Закордонних Справ

25500

CASE Україна (і «Ціна держави»)

25350

VoxUkraine

19300

Інститут світової політики
Ейдос
Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій

7650
7350

Громадська платформа «Нова країна»

6750

Інститут розвитку міст

6400

Аналітичний центр CEDOS
Докладніше:
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Фінансовий
звіт
Фінансовий звіт
2016
рік рік
2016

$ 39 903

Фонд розвитку
аналітичних центрів

$ 7 369

$ 71 362

Європейська
комісія

Доходи
від консультаційної
діяльності

$ 9 277

Інші надходження

Доходи:
$ 291 542

$ 3 221
Світовий
економічний форум

$ 32 279

Благодійні внески

$ 128 132

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Витрати: $ 264 747
Оплата праці співробітників та гонорари
залученим експертам: 240 903

Забепечення роботи офісу: 9 257
Юридичні послуги: 278

‘‘

Оплата послуг з бухгалтерського
та управлінського обліку: 14 309

Фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображає фінансовий стан «Центру соціально-економічних досліджень – CASE Україна» станом на 31 грудня 2016 р.
Аудиторська компанія «П.С.П. Аудит»
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Наша команда
ДМИТРО БОЯРЧУК
Виконавчий директор

Фахівець із макроекономічного прогнозування та фіскальної політики в
Україні. Керував проектами технічної допомоги у сфері макроекономічних реформ, реформи фіскальної сфери, реформи соціального захисту. Має ступінь
магістра з економіки, закінчив Київську школу економіки при Національному
університеті «Києво-Могилянська академія».

ЄВГЕН ШУЛЬГА
Директор з розвитку
Закінчив університет ім. Джорджа Вашингтона (США) за спеціальністю
«управління неурядовими організаціями» та Міжнародний науково-технічний університет (Україна) за спеціальністю «управління організаціями». До
навчання в США працював зв’язковим з громадськістю та розпорядником з
організаційного розвитку в Центрі Разумкова.

ВОЛОДИМИР ДУБРОВСЬКИЙ
Старший економіст
Основні сфери дослідницьких інтересів: політична та інституційна економіка,
зокрема проблеми приватизації, корупції, економічних реформ. Автор книг із
питань перетворень в Україні, готував низку партійних та урядових програм.
Отримав освіту фізика-теоретика в Київському національному університеті
ім. Т.Г. Шевченка.

НАТАЛЯ ЛЕЩЕНКО
Економіст
Брала участь у підготовці Податкового та Бюджетного кодексів і здійснювала
керівництво дослідницькими проектами бюджетного та соціального спрямування на теми фіскальної прозорості, освіти, фінансування охорони здоров’я,
енергетичної та пенсійної реформи, реформи підтримки підприємств, системи надання соціальної допомоги, державних і місцевих бюджетів. Здобула
ступінь магістра з економічної теорії EERC при Національному університеті
«Києво-Могилянська академія».
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КОСТЯНТИН ЛАЦИБА
Адміністративний директор
Займається розвитком управлінської системи організації, розробкою та запровадженням внутрішніх політик і процедур. Здобув ступінь магістра з економічної та соціальної географії в Київському національному університеті ім.
Т. Г. Шевченка. Випускник програми «Управління неприбутковими організаціями» Інституту лідерства та управління Українського католицького університету.

МИКОЛА МАЛУХА
Директор з комунікацій
Працював журналістом у ділових медіа, прес-секретарем міжнародного благодійного фонду «Карітас України», очолював відділ інтернет-комунікацій
гірничо- металургійної групи Метінвест. Випускник історико-філологічного
факультет Мурманського державного педагогічного університету та програми «Журналістика цифрового майбутнього» при Національному університеті
«Києво-Могилянська академія».

АНДРІЙ САВАРЕЦЬ
Експерт з правових питань
Закінчив Академію митної служби України за спеціальністю «правознавство»
та Український університет фінансів і міжнародної торгівлі за спеціальністю
«менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Працював у митних органах
та Апараті Верховної Ради України. Відповідає за юридичне супроводження
реформ у сфері зовнішньоекономічної діяльності, митної політики та валютного регулювання.

ВОЛОДИМИР ГОЛОМБ
Позаштатний дослідник
Фахівець з аналізу, комп’ютерної обробки та візуалізації даних. Начальник
експертного відділу регіональної торгово-промислової палати, консультант
з питань зовнішньої торгівлі. Автор аналітичних матеріалів у інтернет-виданнях з питань митної справи, фіскальної політики, інтелектуальної власності
та освіти. Має ступінь магістра з міжнародної економіки, закінчив Класичний
приватний університет.
29

CASE УКРАЇНА

Наглядова рада
МАЛҐОЖАТА МАККЕНЗІ
Директор програм CASE (Польща)
Економіст і дослідниця міжнародної економіки та країн з перехідною економікою. Автор і керівник численних дослідницьких і консультаційних проектів
у державах ЄС, у США, Україні, Грузії, Морокко, Єгипті, Білорусі, балканських
країнах. Працювала в Єврокомісії над питаннями міжнародної торгівлі та оцінки впливу законодавства ЄС.

АННА КОЛЕСНІЧЕНКО
Старший економіст «Unicredit Bank Austria»
У минулому економіст CASE Україна. Фахівець з аналізу банківської галузі в
Східній Європі. Дослідниця макроекономічних і політекономічних проблем,
зокрема проблем з надання міжнародної технічної допомоги. Має ступені
магістра економіки (EERC, НаУКМА) та міжнародних відносин (Johns Hopkins
University).

ОЛЕГ РИБАЧУК
Співзасновник і керівник ГО «Центр UA»
Один з ініціаторів громадської кампанії «Новий Громадянин» і Громадського
руху «ЧЕСНО», а також голова Наглядової ради Фундації «Суспільність». Після
Помаранчевої революції був віце-прем’єр-міністром із питань європейської інтеграції та главою Адміністрації Президента України Віктора Ющенка. До того,
як піти в політику, працював у банківській сфері, зокрема в Національному банку України.

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ НАГЛЯДОВА РАДА?
Наглядова рада — вищий керівний орган CASE Україна. Звільняє та призначає виконавчого директора, стежить за дотриманням статутної мети, завдань і пріоритетів, ключових цінностей
організації: якості, об’єктивності, незалежності, перевіряє фінансову та господарську діяльність.
Засідання Наглядової ради відбуваються раз на квартал.
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Бізнес-рада «Ціни держави»
Наш дорадчий орган для ефективної комунікації з підприємцями.

ІГОР МАЗЕПА
Генеральний директор інвестиційної компанії
Concorde Capital
Найкращий менеджер на фондовому ринку України за підсумками рейтингу
видавництва «Економіка», лідер у номінації «Особистість фондового ринку
України» фінансового рейтингу видання «Бізнес».

АНДРІЙ ГЕРУС
Екс-член НКРЕКП, громадський діяч
У 2014 - 2015 р.р. — член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Від 2015
року здійснює громадську діяльність, привертає увагу громадськості до корупційних схем під час купівлі трансформаторів (так звані «трансформатори
Григоришина»), провадить кампанію проти закупівель за завищеними цінами (зокрема вугілля — «Роттердам+»).

ЄВГЕНІЙ УТКІН
Президент високотехнологічного холдингу KM Core
Піонер-підприємець у сфері високих технологій. 1990 року заснував компанію
«Квазар-Мікро», а 2010 року — hi-tech холдинг ‘‘KM Core’’. Опікується освітніми та культурними проектами: фестиваль сучасного мистецтва «ГогольFest»,
джазовий фестиваль «Jazz in Kiev» і культурно-освітній центр «Майстер Клас».

АНДРІЙ ХУДО
Співвласник і Голова Ради директорів Холдингу емоцій !ФЕСТ
У Холдингу емоцій «!ФЕСТ», який він співзаснував 2007 року, визначає стратегію та займається інвестиціями компанії. Один з ініціаторів і член Наглядової
ради Львівської бізнес-школи при Українському католицькому університеті.

31

CASE УКРАЇНА

Наші завдання
на 2017 рік
Ми прагнемо такої України, де виборці не сподіваються на безплатні послуги від держави, а
вимагають скасування зайвих витрат, де уряд і його служби не заважають підприємцям заробляти гроші, наповнювати бюджет і платити високі зарплати.
ЕКОНОМІЧНА ПРОСВІТА ВИБОРЦІВ
● Поширення «Рахунку від держави» у торговельній мережі та
розсилка поштою
● Переклад відеороликів і текстів на теми вільного ринку
● Створення бюджетного симулятора, який допоможе краще
зрозуміти потребу врівноваження доходів і видатків бюджету
ПРОЗОРІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
● Внесення змін до Закону «Про прозорість використання публічних коштів», які підвищать відповідальність за його невиконання
● Дослідження ефективності роботи державних підприємств
● Громадський нагляд за їхньою приватизацією
ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ВИТРАТ
● Оцінка вибору чиновниками пріоритетів бюджетних програм
● Аналіз досягнення витратами суспільно корисних цілей
● Нагляд за обґрунтованістю та ефективністю витрат
ЗАМІНА ВАЛЮТНИХ ОБМЕЖЕНЬ РИНКОМ Ф’ЮЧЕРСІВ
● Скасування вимог НБУ щодо обов’язкового продажу валюти
експортерами, заведення в Україну валютного виторгу
● Запровадження ринку валютних ф’ючерсних контрактів, які
даватимуть змогу НБУ передбачати коливання попиту і пропозиції валюти у ринковий спосіб і уможливлять підприємствам страхування валютних ризиків
РЕФОРМУВАННЯ МИТНИЦІ
● Аналіз державної митної політики, скасування необґрунтованих перешкод міжнародній торгівлі
● Дослідження схем контрабанди
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Ваш внесок міг би допомогти нам
зробити більше!
Якщо ви вважаєте нашу просвітницьку та дослідницьку роботу корисною, інвестуйте у нашу
роботу! Кожен внесок надихає і дає зрозуміти, що наша діяльність вам потрібна.
2016 року ми отримали 241 внесок від майже 200 читачів на суму більш як
150 тис. грн. Ми отримували внески від 5 грн до 8 тис. грн. Найчастіше надходили внески на 200 і 300 грн. Наш найбільший благодійник переказав майже
20 тис. грн шістьма щомісячними платежами.
ЯК ПЕРЕКАЗАТИ ГРОШІ?

ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАТІЖ

Найзручніше зробити внесок на нашій веб-сторінці
http://cost.ua/ у розділі «Про нас», підрозділі «Підтримати грішми». Переказати гроші можна за допомогою
кредитної картки, служби Приват24 чи Біткоін!

Зверніть увагу на можливість підтримувати нас
автоматичним щомісячним внеском. Для цього
позначте галочкою «Зробити платіж регулярним» під даними платіжної карти. Повторюваний
платіж можна скасувати будь-коли.

РЕКВІЗИТИ БЕЗГОТІВКОВОГО ПЕРЕКАЗУ
ГО «Центр соціально-економічних досліджень – CASE Україна»
ЄДРПОУ: 21708068, р/р 26005210075549 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984
Призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність

ЩО ОТРИМУЮТЬ НАШІ БЛАГОДІЙНИКИ?
З благодійниками, які пожертвували нам більш як 500 грн, ми підтримуємо зв’язок через
закриту групу у Фейсбуку, де розповідаємо докладніше про те, як ми використовуємо
їхні внески, ділимося подробицями роботи, планами та цікавимося їхньою думкою. Запрошуємо їх на відкриті події, присвячені проблемам вільного ринку, а також на приватні
розмови з цікавими людьми.
З підприємцями, які підтримують нашу роботу сумами понад 25 тисяч грн на рік, ми ділимося нашими здобутками з макроекономічного аналізу, залучаємо їх до розробки економічних політик, працюємо з вирішенням їхніх проблем у взаємодії з органами влади.
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Відгуки
про нашу роботу

‘‘

Dmitry
Sokhach

Пожалуй, самый лучший сайт, который
показывает реальную причину коррупции в Украине и обьясняет как собираются налоги, и куда они идут.Вы несете
свет людям! Подозреваю, что Вас не
публикуют олигархические СМИ, чтобы
люди поменьше думали о налогах, переключив внимание на люстрации, борцунов с коррупцией и ато. Спасибо за Вашу
работу!

‘‘
‘‘

Лілія
Ліхтенштейн

Корисний ресурс.
Користуюсь ним у своїй
професійній діяльності.
Раджу своїм студентам.

Vlad
Honcharov

Ціни вам немає! Державі
є, а вам немає))) Дякую)))
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‘‘

Артем
Комісаренко

Проект займається надважливою справою — економічним просвітництвом.
В умовах демократії тільки
таке просвітництво здатне
вилікувати лохтократ від
совковщини й врятувати
країну від самознищення.

‘‘

Иван
Донеско

Мне трудно переоценить нужность Вашего сайта , c точки зрения элементарной социальной безграмотности. Забыл
добавить - ВСЕОБЩЕЙ!!! Хорошие авторы, понятный язык. Не раcчитывайте на
широкий круг - многим очень комфортно
в темноте и в серости. Но бороться за
таких - надо. В добрый час! Спасибо!

‘‘

Bogdan
Bondarenko

Мені подобається. Інформація
викладена цікаво і доступно для
будь-кого. Відчувається, що розробники мають іншу свідомість, відмінну від совка. Це приємно.

НАША АДРЕСА:

01135 Київ, Україна
вул. Полтавська, 10, оф. 34

(+38 044) 227-53-17

info@case-ukraine.kiev.ua

www.case-ukraine.com.ua
www.cost.ua
www.facebook.com/cost.ukraine

