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Події року

В Україні неякісну новорічну 
продукцію випускає 62% 
підприємств 
Голова Державної інспекції України з питань захисту 
прав споживачів Сергій Орєхов повідомив, що не-
якісну новорічну продукцію випускає 62% підпри-
ємств, чиї товари представлені на ринку України.
«Ми перевірили якість новорічної продукції, яка 
присутня на ринку. Було перевірено понад 220 
підприємств. У 62% випадків виявлено порушення 
якості усієї новорічної продукції», — сказав експерт.

Тарифи на опалення обіцяють 
не піднімати 
Попри те, що Україна наступного року купуватиме 
газ по 416 доларів за тисячу кубометрів, на сьогод-
ні необхідності у підвищенні тарифів на опалення 
для населення немає, повідомили у Нацкомпослуг. 
«Сьогодні не порушуємо питання щодо перегляду та-
рифів. Тому хочу запевнити, що наші люди можуть із 
гарним настроєм із цього приводу зустрічати Новий 
рік», — втішив глава Нацкомпослуг Валерій Саратов.

2,6
стільки відсотків станом на 
1 грудня 2011 року становив 
рівень зареєстрованого безро-
біття в Україні. Про це повідо-
мили у Державному комітеті 
статистики.

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ

Початок земельної реформи
У липні 2011 року парламент прийняв Закон України «Про 
земельний кадастр». Це перший крок до створення вільно-
го ринку сільгоспземель. Також у Раді в липні зареєстрували 
проект закону «Про ринок земель». Проте, незважаючи на 
запевнення влади, до кінця року прийняти його не спро-
моглися. В результаті сільгоспземлю обіцяють дозволити 
продавати у 2013 році. На сьогодні, виходячи з ціни одного 
гектара у 20 тисяч гривень, загальна вартість земель сіль-
ськогосподарського призначення в Україні становить 560 
мільярдів гривень.

Затонув теплохід «Булгарія»
10 липня на Волзі за лічені хвилини затонув круїзний 
теплохід «Булгарія», на борту якого були 201 пасажир і член 
екіпажу. Врятуватися вдалося лише 79 людям, 122 загинули. 
Трагедія стала найгучнішою катастрофою на річковому 
транспорті за останні роки. Навіть досвідчені водолази, які 
обстежували судно після аварії, були шоковані побаченим. 
Тіла дорослих і дітей (а їх було на борту більше 40) знахо-
дили у каютах і на палубах, багато з них навіть не встигли 
одягнути рятувальні жилети. Значний резонанс викликала 
і поведінка капітанів двох суден, які пройшли повз тонучих 
людей і не надали їм жодної допомоги. Проти них пору-
шили кримінальні справи. Відповідальність за катастрофу 
офіційне розслідування поклало на судновласників та 
екіпаж судна, який звинуватили в непрофесійності та недис-
циплінованості. Експерти в один голос твердили про те, що 
«Булгарію» взагалі не мали допускати до плавання — те-
плохід був збудований у Чехословаччині ще в 1955 році, а 
термін його експлуатації закінчився більше 35 років тому. 

Техогляд автомобілів відмінили
Закон, що передбачає скасування обов’язкового техогляду 
для приватних легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів, 
набув чинності 13 серпня. Суттєво спрощується порядок 
проходження обов’язкового технічного контролю для 
інших транспортних засобів. ДАІ усунено від проведення 
обов’язкового технічного контролю транспортних засобів і 
передано ці повноваження суб’єктам господарювання. Та-
кож скасовано вимоги щодо обов’язкової наявності у водія 
маршрутного листа і нотаріально посвідченої довіреності 
на керування транспортним засобом.

На 20-ту річницю Незалежності демонстрантів 
поливали сльозогінним газом
20 років Незалежності України відзначили сутичками й 
сльозогінним газом. Комітет опору диктатурі, до складу 
якого входять 11 опозиційних партій, планував провести 
народний марш, що мав стартувати від пам’ятника Тарасові 
Шевченку та завершитися мітингом на Михайлівській пло-
щі. Однак 23 серпня Окружний адміністративний суд забо-
ронив акції і мітинги на всіх площах і вулицях, окрім парку 
Шевченка. Водночас «права рука» Тимошенко Олександр 
Турчинов заявив, що опозиція не змінюватиме своїх планів 
щодо святкування Дня Незалежності. В результаті відбулися 
сутички між демонстрантами та міліцією. 

Рекордний урожай
2011 рік був рекордним вро-
жаєм овочів і фруктів. Було 
зібрано найбільшу за роки не-
залежності України кількість 
картоплі — понад 23 млн. 
тонн. Також був встановлений 
рекорд зі збору кукурудзи, 
пшениці та гречки. З одного 
боку, хороші показники вро-
жайності принесли користь 
населенню, оскільки ціни на 
сільгосппродукцію для кінце-
вого споживача у порівнянні 
з попереднім роком помітно 
знизилися. З іншого — для 
аграріїв урожай нечуваних 
розмірів став проблемою. 
Через низькі закупівельні 
ціни інколи залишити овочі 
гнити у землі стало дешевше, 
ніж їх зібрати та зберігати 
на складах. Попри численні 
звернення аграріїв до Кабмі-
ну з проханням вирішити про-
блему низьких закупівельних 
цін, урядовці не поспішають 
втручатися у сільгоспринок. 
Чиновників цілком влашто-
вують низькі ціни на овочі у 
супермаркетах. Зі свого боку, 
фермерські господарства вже 
заявили, що у наступному 
році планують різко скороти-
ти посівні площі.

Чорнобильське 
голодування
2011-й став першим роком, 
коли у вуличних акціях луна-
ли передусім не політичні, а 
соціальні вимоги. Уряд заяв-
ляв, що афганців і чорнобиль-
ців підбурюють «політичні 
провокатори» з табору опо-
нентів. Наприкінці листопада 
чорнобильці в низці облас-
них центрів Східної України 
почали вимагати від уряду 
виконати рішення судів і ви-
платити належну їм пенсію. 
Потім чорнобильці захопили 
приміщення Пенсійного фон-
ду в Донецькій області, оголо-
сили голодування. Донецьких 
чорнобильців підтримали 
у Києві, Луганську, Львові. В 
результаті з 2012 року після 
перерахунку значно зростуть 
пенсії чорнобильців-інвалідів, 
які є ліквідаторами аварії на 
ЧАЕС.

СБУ виявила золото 
і долари у службі 
зайнятості
Останнім гучним чиновниць-
ким викриттям цього року 
став арешт голови Держслуж-
би зайнятості Володимира Га-
лицького. 26 листопада спів-
робітники СБУ заарештували 
його, а разом з ним і чотирьох 
чиновників відомства. Під час 
обшуків у кількох банківських 
скриньках, які належали 
затриманим, були знайдені 
валютні цінності на загальну 
суму 7,5 млн. дол., велика 
кількість золотих годинників і 
коштовного каміння.  

Повернення 
«мажоритарки»
Закон, за який у листопаді 
проголосували не лише 
фракції провладної більшості, 
але й більшість опозиції, пе-
редбачає обрання половини 
парламенту за партійними 
списками, половини — у 
мажоритарних округах. Досі 
Україна мала негативний 
досвід такої системи ви-
борів, оскільки переможці 
в одномандатних округах, 
як правило, поповнювали 
провладну коаліцію. Експерти 
кажуть, що такий сценарій є 
цілком вірогідним й у 2012 
році після чергових виборів. 
Невдоволення низки полі-
тичних сил викликає і норма 
про збільшення для партій 
прохідного бар’єра — від 3% 
до 5%. Опозиція сьогодні на-
магається узгодити спільних 
кандидатів у мажоритарних 
округах.

Росію охопили акції протесту
4 грудня відбулися вибори у Держдуму Росії. Перемогу свят-
кувала партія «Єдина Росія». За підсумками голосування вона 
отримала 238 мандатів. 92 місця одержала КПРФ, «Справедлива 
Росія» і ЛДПР — відповідно 64 і 56 місць. За даними ЦВК, у голосу-
ванні взяли участь 60,21% від загальної кількості зареєстрованих 
виборців. Міжнародні спостерігачі заявили про численні пору-
шення і закликали російську владу провести повторні вибори. У 
самій Росії не припиняють проходити мітинги проти фальсифіка-
ції підсумків виборів. У Москві акції під гаслом «За чесні вибори!» 
збирають до сотні тисяч людей. У результаті в останньому своєму 
зверненні до нації президент Дмитро Медведєв оголосив про по-
чаток політичної реформи в Росії: повернення до мажоритарної 
системи, виборності посади губернаторів тощо. 

Саміт Україна — ЄС
Українська влада не домо-
глася підписання Угоди про 
асоціацію з Європейським 
Союзом і створення зони 
вільної торгівлі. Президент 
Ради ЄС Герман ван Ромпей 
заявив на саміті 19 грудня, що 
перспективи угоди залежати-
муть від політичних обставин. 
Українська влада назвала 
саміт успішним, але більшість 
оглядачів вказують на те, що 
після руйнування планів про 
підписання угоди до кінця 
2011 року Київ може розпо-
чати зближення з Росією та її 
структурами.

Смерть Кім Чен Іра
17 грудня від серцевого на-
паду помер 69-річний лідер 
КНДР Кім Чен Ір, який керував 
країною майже два десяти-
річчя. Звістку про смерть Кім 
Чен Іра офіційно поширили 
лише через два дні. Мешканці 
КНДР зустріли новину з сумом 
і скорботою: державне ТБ по-
ширило кадри, де сотні людей 
шикуються біля пам’ятників 
Кім Чен Іру в шеренги, 
плачуть і падають на коліна. 
І майже одразу було повідо-
млено, що новим лідером і 
«великим спадкоємцем» стає 
молодший син вождя — Кім 
Чен Ін. 

Весілля Пугачової
24 грудня зірки російської 
естради Алла Пугачова та 
Максим Галкін відсвяткували 
своє весілля в московському 
ресторані. Пара розписала-
ся після 10 років спільного 
життя. Для 62-річної співачки 
це вже п’ятий шлюб. 

Загибель хокеїстів 
«Локомотива»
Одна з найбільших авіатраге-
дій світу сталася під Ярослав-
лем 7 вересня. Майже одразу 
після зльоту з місцевого ае-
родрому впав Як-42, на якому 
хокейний клуб «Локомотив», 
триразовий чемпіон Росії, 
прямував на матч до Мінська. 
43 людини загинули на місці, 
двом вдалося вижити, однак 
пізніше нападник «Локомо-
тива» Олександр Галімов 
помер в опіковому центрі. За 
результатами офіційного роз-
слідування, Як-42 розбився 
з вини пілотів: екіпаж не мав 
належного досвіду. 

Запуск «Північного 
потоку»
«Газпром» 6 вересня присту-
пив до закачки природного 
газу в першу нитку російсько-
німецького морського газо-
проводу «Північний потік». 
Це так званий «технологічний 
газ», необхідний для початку 
транспортування газу євро-
пейським споживачам. Як по-
відомив віце-прем’єр РФ Ігор 
Сєчін, вартість газопроводу 
«Північний потік» становить 
8,8 млрд. євро. Експерти 
казали, що Україна від його 
запуску втратить своє клю-
чове транзитне положення. 
Проте вже за кілька місяців 
після запуску першої нитки 
газопроводу в російській пре-
сі почастішали повідомлення 
про проблеми цього проекту. 
Йдеться як про перебої в 
подачі газу, так і про неспо-
дівано низькі, в порівнянні з 
прогнозованими, обсяги його 
прокачування. 

Афганці штурмували 
Верховну Раду
20 вересня афганці й чор-
нобильці, відстоюючи свої 
соціальні права, штурмом 
узяли ВР. Депутати не по-
страждали, але злякалися 
і відгородилися від народу 
парканом. Упродовж осені 
2011 року огорожу кілька 
разів зносили, та за ніч 
вона виростала знову. Хто 
давав розпорядження її 
зводити і чия це власність 
— досі невідомо.

Пенсії почали рахувати по-новому
З 1 жовтня в Україні підвищено пенсійний вік для жінок до 60 
років зі щорічним збільшенням його на шість місяців.
До 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком 
мають жінки, яким виповнилося 55 років і страховий стаж яких 
досяг не менше 30 років, за умови звільнення з роботи.
Максимальний розмір пенсії встановлено на рівні 10 прожитко-
вих мінімумів для осіб, які втратили працездатність. При цьому 
обмеження максимального розміру пенсії поширюється лише на 
пенсіонерів, яким вона буде призначатися після набуття чинності 
цим законом.
Документом також введено збільшення пенсійного віку для 
чоловіків, які працюють на державній службі, з 60 до 62 років, а 
за новими змінами —  уже до 65. Варто зазначити, що користь і 
доцільність цієї реформи стоїть під великим знаком питання. За-
вдяки підвищенню пенсійного віку Пенсійний фонд зекономить 
за рік 820 млн. гривень. У той же час на ремонт приміщень, до-
даткові витрати через збільшення штату ПФ пішло понад 2 млрд. 
гривень.

Помер Стів Джобс
6 жовтня на 57 році життя 
помер засновник компанії 
«Apple» Стів Джобс. У 2004-му 
в нього виявили рак підшлун-
кової залози. Захворювання 
смертельне, проте йому 
зробили успішну операцію, 
й він продовжив працювати 
в «Apple». Під керівництвом 
Джобса та за його авторства 
були створені комп’ютери 
«Macintosh», «iMac», ноут-
буки «MacBook», «MacBook 
Air», плеєр «iPod», теле-
фон «iPhone», планшетний 
комп’ютер «iPad», операційна 
система «Mac OS X», які зміни-
ли світ цифрових технологій.


