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Громадський транспорт, який 
курсуватиме між об’єктами 

турніру Євро-2012 в містах-госпо-
дарях, у дні матчів працюватиме 
цілодобово. Про це повідомив ди-
ректор турніру УЄФА Євро-2012 
Маркіян Лубківський у коментарі 
Інформаційному центру «Украї-
на-2012».

«Основні лінії громадського 
транспорту, які забезпечувати-
муть перевезення уболівальників 
між офіційними місцями турні-

ру, працюватимуть цілодобово. 
В ігрові дні та вранці після про-
ведення матчу громадський тран-
спорт ходитиме з найменшим 
інтервалом для того, щоб забрати 
всіх охочих», — сказав він.

За словами директора турні-
ру, УЄФА компенсує українським 
містам-господарям витрати на 
перевезення вболівальників гро-
мадським транспортом у сумі 916 
тис. євро. Зокрема, для Києва ком-
пенсація складе 387 тис. євро, для 
Донецька — 280 тис. євро, для Хар-
кова і Львова — по 124,5 тис. євро.

Лубківський нагадав, що вбо-
лівальники, які є власниками 
квитків, можуть безкоштовно ко-
ристуватися громадським тран-
спортом в ігровий день і вранці 
наступного дня.

Акредитовані на матчі люди, 
волонтери, представники ЗМІ та-
кож мають право на безкоштов-
ний проїзд у громадському тран-
спорті протягом усього періоду 
турніру — з моменту отримання 
акредитації і до 3 липня 2012 року.

Приблизно через 10 років Украї-
на зможе почати експортувати 

сланцевий газ до країн ЄС, заявив 
міністр економічного розвитку та 
торгівлі Петро Порошенко. У Міне-
кології підрахували, що за рахунок 
розробки родовищ сланцевого газу 
до 2020 року можна буде забезпечи-
ти газові потреби країни та відмови-
тися від наддорогого імпорту з Ро-
сії. Нагадаємо, допомагати Україні 
добувати сланцевий газ будуть такі 
світові гіганти, як «Шел» і «Шев-
рон». Розробка йтиме на Олесько-
му та Юзівському родовищах. За 
оцінками геологів, піковий видобу-
ток на Юзівському родовищі може 
скласти 10 мільярдів кубів газу на 
рік, на Олеському — 2,5-3 мільярди 
кубів. Раніше Міненерго США оці-
нило українські запаси сланцевого 
газу в 1,2 трильйона кубометрів, що 
ставить Україну на четверте місце в 
Європі за обсягами резервів цього 
типу після Польщі, Франції та Нор-
вегії.

Церемонія урочистого запуску 
швидкісних потягів вироб-

ництва південнокорейської фір-
ми Hyundai Rotem відбудеться у 
п’ятницю, 25 травня, у Києві. 

Під час урочистої події Пре-
зидент України Віктор Янукович із 
Центрального залізничного вокза-
лу столиці відправить два потяги у 
напрямку Харкова і Львова. 

Про це під час брифінгу піс-
ля завершення п’ятого засідання 
українсько-польської міжурядо-

вої комісії з питань економічного 
співробітництва повідомив віце-
прем’єр-міністр — міністр інфра-
структури Борис Колесніков.

Перші два рейси Hyundai здій-
снять для журналістів. «Регулярне 
сполучення між Києвом, Харко-
вом і Львовом розпочнеться у по-
неділок, 28 травня. А до Донецька 
поїзд вирушає 1-3 червня», — роз-
повів Колесніков. 

Міністр додав, що квитки на 
експреси продаються в Інтернеті.
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Події

Тігіпко обіцяє через півроку підняти  
пенсії майже на 40%

Німецькі банкіри запропонували Греції 
ввести паралельну валюту

Віце-прем’єр, міністр соціальної 
політики Сергій Тігіпко пові-

домив, що за півроку пенсії в Укра-
їні зростуть на 36%, передає УНН.

«У цілому таке підвищення 
складе 36% за півроку», — сказав 
Тігіпко. Зокрема, за його слова-
ми, військові пенсіонери за ви-
слугу років отримуватимуть 2614 
гривень замість 1964 гривень, які 
встановлені зараз.

Пенсія по інвалідності для вій-
ськовослужбовців зросте з 2281 до 
3036 гривень. Також міністр роз-
повів, що за втрату годувальника 
сім’ї отримуватимуть замість 1167 
гривень 1553 гривні.

Нагадаємо, з 1 травня україн-
цям почали перераховувати пенсії. 
Йдеться про пенсії тих пенсіоне-
рів, яким їх призначили ще до 2008 
року. У Пенсійному фонді заявили, 
що пенсії перерахують приблиз-
но для 8800000 громадян країни, 
тож вони з травня по грудень 2012 
року отримуватимуть додатково 
по 103 гривні 60 копійок. Також із 
1 травня підвищено прожитковий 

мінімум для непрацездатних гро-
мадян — на 42%. Раніше ж для них 
прожитковий мінімум становив 
28%. Також членам сімей інвалідів 
війни, які вже померли, буде вве-
дена надбавка до пенсії в розмірі 
119,1 гривні.

При цьому відомо, що всього в 
Україні на цей момент 13,757 міль-
йона пенсіонерів. Вони отримують 
пенсії, середній розмір яких — 
1246 гривень.

Якщо в результаті наступних ви-
борів у Греції буде сформовано 

уряд, що виступає проти виконан-
ня умов, передбачених програмою 
фінансової допомоги, це може 
призвести до появи паралельної 
євро валюти, а не до формального 
виходу країни з єврозони і повер-
нення до драхми. Про це заявили 
економісти Deutsche Bank.

У підготовленій ними аналі-
тичній записці йдеться, що Греція 
навряд чи відмовиться від євро, 
оскільки це призведе до «масш-
табного дефолту і колапсу бан-
ківського сектора, що може стати 
причиною економічних, соціаль-
них і політичних катастроф». 

Найбільш імовірним сценарі-
єм, вважають німецькі фінансис-

ти, стане часткове припинення 
фінансової допомоги, що перед-
бачає подальшу підтримку обслу-
говування боргу та банківського 
сектора Греції. Разом із тим буде 
повністю припинено фінансуван-
ня основних витрат уряду. 

У цьому разі складнощі, з 
якими зіткнеться майбутній уряд 
Греції, можуть спонукати його ви-
пустити боргові зобов’язання, які 
стануть зачатком паралельної на-
ціональної валюти, — зазначають 
фахівці Deutsche Bank. Гіпотетич-
ну паралельну валюту вони запро-
понували назвати «гевро». Вона 
дозволила б Греції девальвувати 
курс своєї валюти, формально за-
лишаючись у рамках європейсько-
го валютного союзу. 

Експреси Hyundai у Львів і Харків 
запустять 28 травня

ЄС відкидає політичний бойкот 
Євро-2012 в Україні

Європейський Союз виключає по-
літичний бойкот чемпіонату Єв-

ропи з футболу в 2012 році в Україні. 
Про це, резюмуючи дебати в Євро-
пейському парламенті щодо України 
і справи Тимошенко, сказав євро-

пейський комісар із розширення ЄС 
і європейської політики сусідства 
Штефан Фюле.

«Комісія та Рада (ЄС) ніколи не 
використовують слова «бойкот»... 
Президент (Європейської комісії) 

Баррозу не має наміру відвідувати 
Україну, щоб побувати на Євро-
2012. Його думку поділяють інші ко-
леги. Врахуйте, що комісари беруть 
у ньому участь із особистого, а не 
професійного бажання. Це не бой-
кот. Ми впевнені, що Євро-2012 буде 
великим успіхом», — сказав він. 

Фюле наголосив, що ця подія має 
асоціюватися зі спортом, а не з полі-
тикою.

Як повідомлялося, раніше низка 
європейських лідерів, у тому числі 
представники Європейської комісії 
на чолі з Жозе Мануелем Баррозу, 
заявили, що не мають наміру відвід-
увати ЧЄ-2012 з футболу через неза-
довільний, на їхню думку, стан демо-
кратії в Україні, зокрема ситуацію з 
колишнім прем’єр-міністром Юлією 
Тимошенко.

Євро-2012 пройде з 8 червня по 
1 липня у восьми містах України та 
Польщі.

Кошти на дитячу лікарню 
Ющенка проїли
Із 262 мільйонів гривень, зібраних на фінансування «Ди-
тячої лікарні майбутнього», залишилося 60 мільйонів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Журналісти з’ясували, що 
в 2008 році майже половину з них «з’їла» інфляція, тож 
лишилося 150 мільйонів. За шість років 75 мільйонів ви-
тратив сам фонд — на зарплати працівникам, промоцію, 
брошури, диски, проект лікувального закладу тощо. 
Тепер на «Дитячу лікарню майбутнього» залишилося 60 
мільйонів. Як відомо, проектом медзакладу опікувалася 
дружина екс-президента Віктора Ющенка Катерина.

Україна збільшить 
тарифи на енергоносії для 
населення 
Україна буде вводити збільшення тарифів на 
енергоносії для населення після розробки 
програми адресної допомоги незахищеним 
верствам населення та застосування 
енергозберігаючих технологій. Про це 
заявив перший віце-прем’єр-міністр Валерій 
Хорошковський під час зустрічі з місією МВФ, яка 
відбулась 21 травня у Києві.

12,2
стільки відсотків українських 
школярів, згідно з досліджен-
ням, проведеним серед учнів 
9 класів, знають математику на 
досить високому рівні. 

Французький 
президент урізав 
собі та міністрам 
зарплату на 30%

Новий президент Франції Фран-
суа Олланд скоротив свою 

зарплатню та зарплатню міністрів 
на 30%.

Таке рішення було прийнято на 
першому засіданні уряду, яке відбу-
лося в четвер, повідомляє France 24.

Таким кроком Олланд відрізня-
ється від його попередника, Ніколя 
Саркозі, який, прийшовши до влади 
у 2007 році, збільшив собі зарплату 
на 170% — до 21,3 тисячі євро на мі-
сяць (без урахування податків і со-
ціальних внесків).

Олланд отримуватиме 14,91 ти-
сячі євро щомісяця.

Одужання Тимошенко може тривати 
до півроку

Лікар екс-прем’єр-міністра 
України Юлії Тимошенко, док-

тор берлінської клініки Charitе 
Лутц Хармс повідомив, що повне 
одужання ув’язненої може три-
вати півроку. Про це повідомляє 
офіційний сайт Юлії Тимошенко.

«Динаміку поліпшення все ж 
видно. Повне одужання може три-
вати півроку», — заявив Хармс в 
інтерв’ю газеті «Комсомольская 
правда в Украине». Лікар також 
зазначив, що здоров’я Тимошен-
ко потроху поліпшується, навіть 

зважаючи на голодування. «Вона 
почала вживати їжу — вже цьо-
го тижня споживатиме норму за 
день. Думаю, через кілька днів 
Юлія Володимирівна стане на 
ноги. Крок за кроком буде ходити 
все більше», — сказав він.

Нагадаємо, 21 травня до Хар-
кова прибула лікар берлінської 
клініки Charite Аннет Рейсхауер, 
яка буде продовжувати лікування 
Тимошенко. Ув’язнена проходить 
лікування в Харківській клініці 
«Укрзалізниці» з 9 травня.

Через 10 років 
Україна продаватиме 
свій газ 

Українці витрачають на бензин майже 
половину доходів 

Населення України витрачає на 
заправку автомобілів 49% до-

ходів. Про це свідчать розрахунки, 
зроблені за даними Держстату. 
Так, у січні 2012 року середня за-

робітна плата громадян становила 
2722 гривні на місяць (трохи біль-
ше 11 доларів на день). Аби запра-
вити галон (3,7 літра) звичайного 
А-95 на день, доведеться викласти 
1200 гривень на місяць при ціні лі-
тра на рівні 10,8 гривні. 

Для порівняння, агентство 
Bloomberg нещодавно склало рей-
тинг цін на бензин у 55 країнах сві-
ту й вирахувало частку витрат на 
пальне. На першому місці за ціною 
пального опинилася Норвегія, де 
вартість галона бензину преміум-
класу складає 9,69 дол., що стано-
вить 3,6% доходу. Хоча за галон 
бензину норвежці платять най-
більше, це не є для них відчутним 
ударом по сімейному бюджету. 

У дні матчів Євро-2012 громадський 
транспорт працюватиме цілодобово

ШЕРСТЯНИЙ НОСОК

ФАНЕРА

6 місяців ОГРИЗОК ЯБЛУКА

1,5 місяця ГАЗЕТА

ПАКЕТ З ПІД МОЛОКА

3-4 тижні БАНАНОВА ШКІРКА

ШИНА 50-80 років

ШКІРЯНІ ЧЕРЕВИКИ 25-40 років

ОКУРОК 10-12 років
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2-3 тижні ПАПЕРОВИЙ РУШНИК

ПЛАСТИКОВА ПЛЯШКА

ПІДГУЗНИК

АЛЮМІНІЄВА БАНКА 200-500 років

1-3 роки

1-5 років

5 років

450 років

500 років

ПЛАСТИКОВИЙ  ПАКЕТ 800 років

Скільки часу потрібно аби повністю розклались
побутові відходи
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До Донецька поїзди Hyundai «побіжать» лише 1-3 червня


