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Національна комісія з регулю-
вання електроенергетики з 1 

лютого 2011 року підвищила на 30% 
вартість електроенергії для населен-
ня, яке споживає в місяць більше 150 
кВт-год.

Підвищені тарифи діятимуть на 
обсяги електроенергії, які населення 
споживає понад встановлену нор-
му. Відповідне рішення ухвалено 13 
січня на засіданні комісії і подано на 
реєстрацію в Міністерство юстиції.

«Тобто, якщо я споживаю 200 
кВт-год, то на 150 у мене буде старий 
тариф, а на 50 — новий, підвищений 
на 30%», — пояснив член НКРЕ Кос-
тянтин Теличко.

Крім того, така ж схема підви-
щення тарифів запропонована для 
населення, яке проживає в будин-
ках, обладнаних кухонними елек-
троплитами та/або електроопалю-
вальними установками (в тому числі 
в сільській місцевості). Проте поріг, 

із якого ціна електроенергії підви-
щиться на 30%, складає 250 кВт-год 
на місяць.

За словами Теличка, підвищення 
тарифів не буде стосуватися близько 
34 млн. споживачів, які споживають 
менше 150 та 250 кВт-год відповідно. 
Крім того, існують пільгові категорії, 
для яких тариф також залишиться 
незмінним, незалежно від обсягів 
споживання: населення, що прожи-
ває в багатоквартирних будинках, 
негазифікованих природним газом, 
і в яких відсутні або не функціону-
ють системи централізованого те-
плопостачання; багатодітні та при-
йомні сім’ї, а також дитячі будинки 
сімейного типу; жителі гуртожитків 
сімейного типу.

Таким чином, нові тарифи, які 
будуть встановлюватися за понад-
нормове споживання, становлять: 
для населення — 31,67 коп. за кВт-
год (+7,31 коп.); для населення, яке 
проживає в сільській місцевості — 
29,25 коп. за кВт-год (+6,75 коп.); для 
населення, яке проживає в багато-
квартирних будинках, обладнаних 
кухонними електроплитами, та/або 
електроопалювальними установ-
ками — 24,34 коп. за кВт-год (+5,62 
коп.).

За словами Костянтина Теличка, 
підвищення тарифів зменшить пере-
хресне субсидіювання за рік, почи-
наючи з 2011 року, на 2 млрд. грн.
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В Кабміні пройшли 
скорочення держапарату 
Кабінет Міністрів своєю постановою від 20 грудня 
2010 року затвердив нову структуру секретаріату 
уряду. Документом скорочена кількість підрозділів 
апарату з 42 до 15. Так, ліквідовані служби Прем’єр-
міністра, скасовані посади представників уряду у 
Верховній Раді та Конституційному Суді. В оновленій 
структурі не знайшлося місця для низки галузевих 
управлінь. В Прем’єр-міністра, першого віце-прем’єра 
і віце-прем’єрів можуть бути радники на громадських 
засадах з числа професійних фахівців. 

За рік Україна продала зброї на 
мільярд доларів
Україна заробила на зброї на 19,66% більше у порівнян-
ні з 2009 роком. Обсяг експорту озброєнь і спецпослуг 
держкомпанії «Укрспецекспорт» і її дочірніх підприємств 
за підсумками 2010 року склав 956,7 мільйона доларів. 
У загальному обсязі експорту 49% склала частка про-
дажів у країни Азії, 23% — в країни СНД, 18% — у країни 
Африки, 5% — до Америки, 5% — до Європи. У 2011 
році в держкомпанії прогнозують зростання експорту 
на рівні 10%.

16
стільки мільярдів гривень надхо-
джень до держбюджету від видачі 
операторам ліцензій на корис-
тування частотами мобільного 
зв’язку третього покоління (3G) 
планують отримати протягом п’яти 
років після їх видачі.

 ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ 

Електроенергія дорожчає на 30%

У СВІТІ  

У Тунісі — державний переворот. Українців звідти поки 
що ніхто не евакуює 

Підрозділи армії і сил національ-
ної безпеки Тунісу в неділю, 16 

січня, вступили в перестрілку з де-
кількома озброєними групами, які 
зосередилися біля президентського 
палацу в передмісті Туніса (столиця 
Тунісу). Орієнтовно перестрілка ве-
лася між армією і поліцією з одного 
боку та співробітниками президент-
ської служби безпеки — з іншого.

Прокуратура Тунісу видала 
санкцію на проведення розсліду-
вання стосовно колишнього голо-
ви служби безпеки президента Алі 
ас-Сараяті та його найближчих по-
мічників. Керівництво охорони пре-
зидента Тунісу Зіна аль-Абідіна бен 
Алі, який втік із країни, звинувачу-
ють у «підриві внутрішньої безпеки, 
вчиненні дій, мета яких — спровоку-
вати громадянські сутички всереди-
ні країни, а також у пограбуваннях і 
вбивствах». 

Повідомлялося, що у туніських 
містах пересуваються групи озброє-
них людей, можливо співробітників 
спецслужб, які відкривають вогонь 
по перехожих, беруть участь у гра-
бежах і розбоях. За твердженнями 
арабських ЗМІ, таким чином при-
хильники колишнього президен-
та намагалися створити паніку та 
анархію в країні, щоб підготувати 
ґрунт для його повернення. Хвиля 
невдоволення поганими соціальни-
ми умовами, розгулом корупції та 
безробіттям почала ширитися краї-
ною ще в середині грудня 2010 року. 
У результаті заворушень і зіткнень 

демонстрантів із поліцією в Тунісі 
за місяць загинуло понад сімдесят 
осіб, сотні отримали поранення та 
травми. 

Після масових заворушень пре-
зидент Тунісу Зін аль-Абідін бен 
Алі 14 січня покинув країну, його 
повноваження перебрав на себе 
прем’єр-міністр, а пізніше — спікер 
парламенту. Конституційна рада 
оголосила про проведення в країні 
позачергових президентських вибо-
рів протягом шістдесяти днів.

Поліція розганяє юрбу в столиці 
Тунісу, але поки це ні до чого не при-
зводить. Наші громадяни благають 
МЗС евакуювати їх додому, але вла-
да не поспішає до них на допомогу.

На одному з найпопулярніших 
курортів лунають автоматні черги, 
замість машин по вулицях їздять 
танки, у небі пролітають військові 
вертольоти, а на тротуарах розтіка-
ються калюжі крові. Юрби молоді з 
битами та зброєю трощать магази-
ни, будинки багатих, грабують і вби-
вають. Поліція у відповідь відкриває 
вогонь. У країні оголошений надзви-
чайний стан. 

В цій м’ясорубці опинилися се-
меро українських туристів, що при-
летіли на відпочинок, а також 408 
наших співвітчизників, які живуть 
в екзотичній країні. Посол України в 
Тунісі Валерій Рилач каже: «У нас на 
обліку перебувають 408 українців, в 
основному жінки, які вийшли заміж 
за тунісців, а також 122 дитини. Що 
стосується туристів, то їх практично 
немає. Максимум — людей сім.

Ситуація напружена. У столицю 
прибувають додаткові підрозділи й 
танки. Наше посольство посилено 
охороняють військові. На нас ніхто 
поки не нападав. Працюємо в над-
звичайному режимі: переміщення 
обмежене, намагаємося не виходити 
з будинку. До нас надходять десятки 
звернень щодо евакуації, ми вивчає-
мо їх разом із МЗС». 

Міністерство закордонних справ 
відправило в Туніс посла з особли-
вих доручень для допомоги укра-
їнським громадянам у цій країні, а 
також відкрило цілодобову «гарячу 
лінію» для звернень українців за но-
мером 238-16-57 (Київ).

ПАЛЬНЕ  

ПОЗИЦІЯ  

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ  

Автобаза Державного управлін-
ня справами закупила бензину 

майже на п’ять мільйонів.
Про це повідомляє портал дер-

жавних закупівель. На відкритих 
торгах було визначено двох пере-
можців: ТОВ «Рось-1», яке про-
дасть бензину на майже чотири 
мільйони гривень, і ТОВ «КЛО-
Карта», яке продасть пального 
на мільйон. Ще більше ніж у два 
мільйони автобазі ДУСі обійдуть-
ся послуги з техобслуговування 

і ремонту автомобілів «Toyota 
Camry», «Toyota LC», BMW, «Range 
Rover», «Renault», «Mercedes Benz», 
«Volkswagen», «Skoda». Такі послу-
ги нададуть СП ТОВ «Автомобіль-
ний Дім Україна Мерседес-Бенц» 
на 500 тис. грн.; ТОВ «Компанія 
«Укрпромпостач» — на мільйон 
гривень; ТОВ «Атлант-М Лепсе» — 
на 600 тис. грн.; ТОВ «Автоцентр 
Прага Авто на Кільцевій» — на 480 
тис. грн. Крім того, Автобаза заку-
пила шин на п’ять мільйонів.

Чехи надали Богдану Данилишину 
політичний притулок 

Колишній міністр економіки 
Богдан Данилишин отримав 

політичний притулок у Чеській 
Республіці. Рішення про це у чет-
вер, 14 січня, ухвалило Міністер-

ство внутрішніх справ Чехії. Досі 
Данилишин перебував у в’язниці 
попереднього затримання в Празі. 
Богдан Данилишин — екс-міністр 
в уряді Юлії Тимошенко — був за-
триманий у Празі 18 жовтня мину-
лого року під посольством України 
поліцією Чехії на підставі запиту 
Інтерполу.

Данилишина обвинувачують 
в Україні за ч.2 ст.364 (зловживан-
ня владою або службовим стано-
вищем) Кримінального кодексу. 
Представники опозиції називають 
справу сфабрикованою та заявля-
ють про політичне переслідування 
колишнього міністра уряду Юлії 
Тимошенко.

Бензин в Україні дорожчає через 
імпортерів

Зростання роздрібних цін на 
бензин на АЗС великих опера-

торів ринку, яке було відзначене з 
кінця грудня 2010 року, відбува-
ється випереджаючими темпами. 
Про це заявив для ТСН аналітик 
консалтингової компанії UPECO 
Олександр Сіренко.

За його словами, великі опе-
ратори використовували «спеку-
лятивні очікування населення», 
пов’язані з підвищенням акцизу на 
нафтопродукти з 1 січня 2011 року, 
та «необґрунтовано підвищили» 
ціни на 30-40 копійок за літр. При 
цьому першими підвищили ціни 
мережі, які орієнтовані на імпорт.

Також аналітик акцентує ува-
гу, що сьогодні, коли ринок нафто-
продуктів на 40% залежить від ім-
портних поставок, термін набуття 
чинності нових акцизів скоротив-
ся з 30-45 днів до трьох-чотирьох 
тижнів.

«Паливо, придбане за новими 

збільшеними ставками акцизів, у 
роздрібну реалізацію надійде не 
раніше третьої декади січня», — 
повідомив Сіренко.

За даними UPECO, у жовтні-
грудні 2010 року в Україну було 
імпортовано 672,7 тис. тонн бен-
зинів і 800,9 тис. тонн дизпалива. 
Українськими підприємствами 
було вироблено 863,5 тис. тонн 
бензинів і 885,2 тис. тонн дизель-
ного палива.

ДУСя витратила на автомобілі 12 
мільйонів 

Суд підтвердив незаконність 
видачі банками валютних 
кредитів

Вищий спеціалізований суд з 
розгляду цивільних і кримі-

нальних справ (ВССЦКС) визнав 
незаконність видачі валютних кре-
дитів без індивідуальної валютної 
ліцензії.

Суд відхилив касацію «ОТП 
Банку» на рішення Печерського 
райсуду Києва від 14 травня 2010 
р. і визначення колегії суддів судо-
вої палати Апеляційного суду Ки-
єва від 27 жовтня, які були ухва-
лені не на користь банку, пише 
«Коммерсант-Украина».

Згідно з судовими матеріала-
ми, Печерський суд розірвав кре-
дитний договір і договір іпотеки 
одного з клієнтів банку, що отри-
мав у червні 2008 р. споживчий 

кредит на суму 155 тис. дол. і що 
запропонував у заставу трикім-
натну квартиру в Києві по вулиці 
Червоноармійській. Суд з’ясував, 
що валюта клієнта зараховувалася 
для погашення кредиту по статті 
«Внесення готівки на поточний 
рахунок». А таке призначення 
платежу не підпадає під операції, 
дозволені Нацбанком, Правилами 
використання готівкової валюти 
на території України (постанова 
НБУ №200 від 30 травня 2007 р.).

Крім того, суд відзначив, що де-
кларована Нацбанком достатність 
генеральної ліцензії для проведен-
ня будь-яких валютних операцій 
суперечить позиції, якої регулятор 
дотримувався раніше.


