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У 2011 році додаткові витрати 
кожного домогосподарства на 

житлово-комунальні платежі мо-
жуть вирости в середньому на 1700 
грн. на рік. Про це повідомляє Наці-

ональний форум профспілок Укра-
їни (НФПУ) на своєму офіційному 
сайті.

Розрахунки зроблені на осно-
ві підвищення тарифів на теплову 

енергію на 35%, що, відповідно до 
рішення Національної комісії регу-
лювання електроенергетики Укра-
їни, має вступити в силу з 1 січня 
2011 року після відповідного розпо-
рядження місцевої влади. Крім того, 
з 1 квітня очікується збільшення 
ціни на газ для населення на 50%, 
що є обов’язковою умовою Міжна-
родного валютного фонду (МВФ) 
для одержання Україною третього 
траншу. А також з квітня 2011 року 
уряд України розглядає можливість 
дворазового збільшення цін на елек-
троенергію для населення. Це озна-
чає, що якщо зараз, наприклад, сім’я 
з трьох осіб, що споживає на місяць 
200 кіловатів, платить за них 48 грн., 
то з 1 квітня ціни можуть вирости до 
96 грн., а з 1 серпня — до 133 грн., 
або на 85 грн. 

«Якщо скласти всі заплано-
вані підвищення цін на житлово-
комунальні послуги, то виходить, 
що в середньому витрати на них ви-
ростуть для кожної родини на 1700 
грн.», — зазначив голова НФПУ Ми-
рослав Якібчук. Нагадаємо, вартість 
побутового газу з 1 серпня 2010 року 
виросла на 50%.
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Події

Суд відпустив Джуліана 
Ассанжа до 7 лютого
Умови перебування Ассанжа на волі залишилися 
незмінними: його паспорт вилучено, він повинен 
щодня відмічатися в поліції, проживати за певною 
адресою, не відлучатися звідти без дозволу та носити 
електронний браслет. Крім обвинувачень у злочинах 
сексуального характеру у Швеції, в США австралійцю 
загрожують звинувачення у шпигунстві. Це зумовле-
но публікацією на «WikiLeaks» сотень тисяч секретних 
документів.

У Бресті Лукашенку 
встановлять прижиттєвий 
пам’ятник
Керівник Брестської області Білорусі Костянтин Сумар 
запропонував поставити президенту країни Олександру 
Лукашенку пам’ятник за життя. Як повідомляється, це 
пропонується зробити «за програму відродження села», 
впроваджену президентом Білорусі. В адміністрації 
глави Брестської області підтвердили, що займаються 
пам’ятником, однак повідомляти будь-які подробиці 
відмовилися. 

81
на стільки млрд. грн. Україна торік 
позичила більше, ніж віддала. Об-
сяг державних запозичень у 2010 
році склав 123,426 млрд. гривень. 
Такі дані оприлюднені на веб-сайті 
Державного казначейства.

ТАКА РЕАЛЬНІСТЬ 

Пенсія українок залежатиме від 
року їх народження  

«Відомості» в попередніх но-
мерах уже розповідали чи-

тачам про те, чого слід очікувати 
українцям від нової пенсійної 
реформи, що має бути прийнята 
парламентом у перші місяці ново-
го року. 

Як видно з усього, з пенсіями 
нам радять не поспішати. Праців-
никам окремих категорій посад і 
професій, які виходять на «ранню» 
пенсію (до досягнення 60-річного 
віку), її не виплачуватимуть, якщо 
вони продовжуватимуть працюва-
ти. Приміром, вийшов на пенсію 
в 40 років, а отримав її лише в 60. 
Обговорюючи це питання, варто 
пам’ятати, що середній вік україн-

ця — 68 років (у чоловіків — 62). 
В Японії та США чоловіки і жінки 
живуть після виходу на пенсію в 
середньому ще 12 років, а у Фран-
ції — 18. Усе це Міжнародний 
валютний фонд, який обіцяє чер-
говий транш Україні у вдячність 
за жорстку пенсійну реформу, не 
врахував. Ось і виходить, що пра-
цюватимуть більшість українських 
жінок практично до самої смерті. 
А чоловіки і після неї. А це вже 
вище європейських стандартів.

Зараз пропонуємо познайоми-
тися з конкретними датами виходу 
жінок на пенсію залежно від року 
їх народження.

ПРИРОДНІ КАТАКЛІЗМИ  

Ціни на комунальні послуги виростуть втричі 

НАШІ ФІНАНСИ 

Ціни на продукти продовжують шокувати

Їсти у новому році стане ще до-
рожче. У Мінагрополітики вину-

ватять спекулянтів і світову кризу. 
Втім, гречка, попри ці запевнення, 
не дешевшає, а навпаки, — про це 
повідомляє ТСН. За прогнозами, 
першочергово та найбільше ростиме 
у ціні все, що з городу та від худоби. 
Подорожчають овочі, яйця, молочна 
продукція та м’ясо. Його, кажуть, 
українці взагалі почали споживати 
багато. Цього року, за попередніми 
підрахунками, м’яса з’їдять більше 
на 85 тисяч тонн.

«Індекси зростання цін не бу-
дуть вищими за інфляційні індекси 
— 10%», — наголосив директор де-
партаменту розвитку Анатолій Роз-
гон.

Втім, за перші десять днів но-
вого року ціни на цукор і олію вже 
зросли на 5%. Це, заспокоює чинов-

ник, спекуляція. Вже звернулися до 
Антимонопольного комітету, щоб 
повернути ціни назад. Цьогоріч, 

запевняє, жодних підстав для здо-
рожчання хліба та гречки немає. 
Але, щоб і на цьому не спекулювали, 
у міністерстві вже придумали план 
дій: перший захід — забезпечити ви-
робництво, другий — забезпечити 
накопичення ресурсів.

Їстівних запасів — різних і по-
більше — в Аграрному фонді гото-
ві накопичувати вже з наступного 
місяця. А щоб було вдосталь моло-
ка, селянам обіцяють дотації — за 
кожну голову даватимуть дві тисячі 
гривень на рік. Зараз вирішують, за 
чию голову платити — коров’ячу чи 
телячу.

Овочі, обіцяють у Мінагрополі-
тики, буде де реалізовувати. Держав-
ним коштом набудують величезних 
гуртових базарів. До жовтня вони 
з’являться у Києві, Львові, Донецьку, 
Харкові та Запоріжжі.

МІСЦЕВІ ЗВИЧАЇ 

БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ 

РІШЕННЯ СУДУ  

Суд Сімферополя залишив на 
свободі 12 міліціонерів, ви-

нних у пограбуваннях і побитті 
громадян. Про це повідомляє про-
куратура Криму. 

Залізничним районним судом 
м. Сімферополя ухвалено вирок 
12 співробітникам лінійного відді-
лу міліції на станції Сімферополь. 
Прокуратурою доведена, а судом 
підтверджена вина вже колишніх 
правоохоронців у зловживанні 
службовим становищем і переви-
щенні повноважень, а шість екс-

міліціянтів звинуватили ще і в 
одержанні хабарів. За ці злочини 
дев’ятьом «перевертням» присуди-
ли покарання у вигляді обмежен-
ня свободи, трьом — позбавлення 
волі, але вони звільнені від його 
відбування з випробуванням. За 
рішенням суду вісім засуджених 
позбавлені звань, шість — всього 
свого майна, а всі вони не зможуть 
найближчими роками обіймати 
посади в правоохоронних органах. 
Наразі прокуратурою вивчається 
вирок на відповідність його закону.

Мільйони на облаштування 
кордонів з Росією витрачені марно

Пункти пропуску на кордонах 
України з Росією не відпові-

дають сучасним вимогам. Про це 
йдеться в звіті Рахункової палати.

«Із сорока пунктів пропуску 
через державний кордон із Росій-

ською Федерацією, розташованих 
на території Харківської та Сум-
ської областей, на цей час немає 
жодного, який відповідав би су-
часним вимогам з оснащення за-
собами прикордонного та митного 
контролю», — йдеться в звіті.

«Витрачено мільйони гривень, 
проте очікуваних змін і досі не-
має», — зазначили у відомстві. 

Територіальні органи митної 
та прикордонної служби отримали 
у вказаний період на реконструк-
цію приміщень, придбання сучас-
них засобів контролю 48 млн. грн. 
з держбюджету, понад 30 млн. грн. 
— від міжнародних організацій.

Влада Сомалі заборонила грати 
та дивитися футбол 

У Сомалі ісламістське угрупо-
вання Аль-Шабааб міста Аф-

гой заборонило футбол. На думку 
ісламістів, ця гра бере початок із 
християнської культури та розбе-
щує молодь. Тим часом, як показа-
ло опитування місцевого населен-
ня, більшість з них обурені цим 
рішенням влади, проте змушені 
дотримуватися законів, оскільки 
непокора поставить їх під загрозу.

Нагадаємо, що влітку 2010 року 
в Афгої група ісламських міліціо-
нерів затримала більше тридцяти 
осіб за перегляд матчів чемпіонату 
світу з футболу. Понад те, у черв-
ні 2010 року стало відомо, що на 
півдні Сомалі місцева ісламська 

партія заборонила всім дорослим 
чоловікам країни голити бороди, 
інформує news.dt.ua.

Міліціонерів, які грабували людей, 
залишили на волі

Схожі на цунамі хвилі змили місто 
в Австралії. Потоп триває 

В Австралії гігантські хвилі зми-
ли місто. Вісім осіб, серед яких 

кілька дітей, загинули в результаті 
повеней в австралійському місті 
Тувумба та сусідніх областях. Ще 
72 людини вважаються зниклими 
безвісти.

Повідомляється, що Тувумба 
була затоплена буквально за три 
години, люди тонули прямо у своїх 
автомобілях. Очевидці кажуть, що 
хвилі, які залили місто, були схожі 
на цунамі. Влада поки не називає 

розмірів збитків, завданих краї-
ні стихією, відзначають лише, що 
вони величезні.

Нагадаємо, повені, викликані 
проливними дощами, почалися в 
північно-східній частині Австра-
лії наприкінці 2010 року. Більше 
двох десятків міст виявилися за-
топленими або ізольованими від 
зовнішнього світу. Від повеней по-
страждали більше двохсот тисяч 
людей.

До досягнення 60 років право на пенсію за віком мають жінки, які 
народилися до 1960 року включно

Вік виходу Дорівнює наступній даті народження

55 років до 31 січня 1956 року включно

55 років 6 місяців з 1 лютого 1956 року по 31 липня 1956 року

56 років з 1 серпня 1956 року по 31 січня 1957 року

56 років 6 місяців з 1 лютого 1957 року по 31 липня 1957 року

57 років з 1 серпня 1957 року по 31 січня 1958 року

57 років 6 місяців з 1 лютого 1958 року по 31 липня 1958 року

58 років з 1 серпня 1958 року по 31 січня 1959 року

58 років 6 місяців з 1 лютого 1959 року по 31 липня 1959 року

59 років з 1 серпня 1959 року по 31 січня 1960 року

59 років 6 місяців з 1 лютого 1960 року по 31 липня 1960 року

60 років з 1 серпня 1960 року по 31 грудня 1960 року

ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ 


