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Динаміка зміни тарифів на кому-
нальні послуги змушує замисли-
тися щодо їхньої обґрунтованості. 
З одного боку — населення, 
платоспроможність якого, будемо 
відверто говорити, низька, з іншого 
— комунальники, які кажуть про 
критичний стан своїх підприємств і 
наполягають на ринковій оплаті по-
слуг. На останній Раді регіонів Пре-
зидент України поставив завдання: 
усі тарифи на житлово-комунальні 
послуги необхідно до кінця року 
привести до економічно обґрунто-
ваного рівня. Чи реально це та що 
означатиме для населення, дізна-
валися «Відомості». 

Для початку зазначимо, що «еко-
номічно обґрунтованим» вважаєть-
ся тариф, який враховує усі затрати 
на виробництво тієї чи іншої послу-
ги. Чи можливо говорити про це у 
плані житлово-комунальних послуг? 
Спеціалісти кажуть, що ні. Адже 
головними складовими тарифів є 
енергоносії, паливно-мастильні ма-
теріали та заробітна плата праців-
ників комунальних підприємств. За 
їх ростом тарифи однозначно «не 
встигають». Приміром, лише про-
тягом 2011 року Національна комі-
сія регулювання електроенергетики 
України вісім разів підвищувала 
вартість електроенергії — загалом 
на 24,4%. Наскільки електроенер-
гія здорожчає протягом цього року, 
прогнозувати важко. А у тарифі на 
холодну воду, наприклад, її частка 
становить близько 40%. 

Йдемо далі. У більшості тарифів 
закладено мінімальну заробітну пла-
ту у 844 гривні. Сьогодні вона стано-
вить 1073 гривні. Додайте до цього 
збільшення нарахування на зарпла-
ту. В результаті про 100% відшко-
дування затвердженими тарифами 
фактичної собівартості комуналь-
них послуг говорити не доводиться.

Як повідомила начальник відді-
лу економічного аналізу головного 
управління містобудування, архі-
тектури та ЖКГ облдержадміністра-

ції Ольга Смалько, практично жодне 
волинське місто обласного значення 
не має 100% економічно обґрунтова-
них тарифів. Скільки ми платимо від 
реальної їх собівартості, показано у 
таблиці. 

Як видно з цих даних, якщо ви-
конати доручення Президента і зро-
бити тарифи «економічно обґрун-
тованими», то комунальні платежі 
волинян зростуть у середньому від 
5 до 15%. Тобто щонайменше на 50 
гривень.

Разом із тим у нашій області 
ситуація ще не така критична. При-
міром, у Донецьку тарифи для на-
селення можуть підскочити на 40%. 
Адже за тепло донеччани платять 
лише 58% його собівартості, за воду 
— 72%. 

В Адміністрації Президента на-
голосили, що, говорячи про еконо-
мічно обґрунтовані тарифи, глава 
держави зовсім не мав на увазі їх 
підвищення для населення. 

Виникає питання: за рахунок 
кого чи чого приводити їх у відпо-
відність? Адже у бюджеті-2012 не 

закладено грошей на відшкодування 
різниці у тарифах для підприємств 
теплоенергетики та водоканалів. 
Наразі профільне міністерство го-
тує лише відповідні пропозиції, щоб 
внести зміни у бюджет. 

Отже, якщо державний бюджет 
наразі «самоусунувся», залишають-
ся лише місцеві. А вони у волин-
ських містах розписані до копієчки. 
Зайвих грошей немає. 

Можна, щоправда, ще ефективно 
попрацювати з боржниками. Примі-
ром, волиняни станом на 1 лютого 
цього року заборгували комуналь-
никам 75 мільйонів гривень.

Так що, як не крути, а без внеску 
населення випливти з тієї ситуації, в 
якій опинилася комунальна сфера, 
просто неможливо. 

Варто зазначити, що підвищен-
ня тарифів для населення до еконо-
мічно обґрунтованого рівня є також 
головною умовою МВФ для надання 
Україні чергового траншу кредиту, 
без якого, як стверджують фахівці, 
країні загрожує технічний дефолт.

Наталка СЛЮСАР

Соціальна допомога, яка випла-
чується громадянам, повинна 

бути осучаснена й адресна. Про це 
заявив Прем’єр-міністр Микола 
Азаров на засіданні Кабінету Мі-
ністрів, повідомляє прес-служба 
уряду.

Микола Янович наголосив, що 
потрібно «знаходити всі можли-
вості для осучаснення розмірів со-
ціальної допомоги, зокрема, для її 
збільшення».

За його словами, допомога, 
яку отримують громадяни від 
держави, повинна бути не фор-
мальною, а реальною. Зокрема, 
Азаров розкритикував незмінний 

із 90-х років розмір допомоги на 
харчування для деяких категорій 
чорнобильців, який складає лише 
12 гривень на місяць. «Соціальна 
допомога має бути відчутною та не 
принижувати людей», — підкрес-
лив Прем’єр.

При цьому він додав, що отри-
мувати таку підтримку з боку 
держави повинні ті, хто її дійсно 
потребує. Глава уряду доручив 
віце-прем’єру — міністру соціаль-
ної політики Сергію Тігіпку про-
аналізувати перелік соціальних 
виплат і запропонувати уряду нові 
підходи до нарахування соціальної 
допомоги.
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В Україні хочуть увести податок 
на бездітність 

Державний ювелірний завод 
продали невідомо кому

В уряді пропонують зробити 
соціальну допомогу адресною

Нечиста на руку фірма зі Львова 
платить губернатору «зарплату»

Високопоставленого 
суддю впіймали 
на хабарі

Фонд держмайна продав на 
аукціоні комплекс держпід-

приємства «Смарагд» (раніше — 
Київська фабрика з виробництва 
алмазів) юридичній особі.

Ім’я покупця, як і сума угоди, 

не оприлюднюється до укладення 
угоди купівлі-продажу. Старто-
ва ціна — 31,9 мільйона гривень. 
Умови конкурсу передбачають збе-
реження покупцем профілю осно-
вних видів діяльності підприєм-
ства та забезпечення подальшого 
функціонування виробництва на 
суму не менше 1,6 мільйона дола-
рів, інвестування в закупівлю ал-
мазної сировини та забезпечення 
виробництва ювелірних виробів у 
обсязі 18 мільйонів доларів. 

До комплексу підприємства 
входять 23 об’єкти нерухомості в 
Києві. «Смарагд» також має у сво-
єму розпорядженні дві земельні 
ділянки: в Києві (площею 4,69 га) 
та в смт. Рокитне Рівненської об-
ласті.

Губернатор Львівщини Михай-
ло Костюк отримує щомісячні 

виплати від комерційного підпри-
ємства «Корпорація Колійні ре-
монтні технології». Це випливає 
з відомості підприємства, яку має 
газета «Експрес».

Документ засвідчує, що гу-
бернатор Львівщини, крім своєї 
зарплати керівника області, упро-
довж 2011 року отримував також 
платню на підприємстві у розмірі 
майже 15 тисяч гривень щоміся-
ця.

Як стверджує видання, зазна-
чене підприємство здійснює ви-
плати на користь теперішнього 
губернатора уже декілька років.

Водночас «Корпорація Колійні 
ремонтні технології» кілька міся-
ців тому опинилась у полі зору по-
даткових органів, які запідозрили 

підприємство в ухиленні від спла-
ти податків у особливо великих 
розмірах і порушили відповідну 
кримінальну справу. Чільницю 
підприємства Світлану Козинець 
було оголошено у міжнародний 
розшук.

У лютому цього року під час су-
дового засідання керівництво під-
приємства визнало факт ухилення 
від сплати податків і сплатило до 
бюджету декілька мільйонів дона-
рахованих податків і штрафів.

Окрім того, як з’ясували жур-
налісти, коли Михайло Костюк 
очолював «Укрзалізницю», під-
приємство «Корпорація Колійні 
ремонтні технології», застосував-
ши сумнівну схему, виграло тен-
дери на постачання виробів і мате-
ріалів для залізниці на суму понад 
мільярд гривень.

Голову Апеляційного суду Херсон-
ської області викрито «на гарячо-

му» — під час отримання ста тисяч 
доларів хабара. Про це повідомляє 
прес-служба Генпрокуратури. 

Як зазначено у повідомленні, 
гроші суддя одержав у одному з рес-
торанів міста. За це він мав залиши-
ти без розгляду апеляційну скаргу на 
ухвалу та рішення цього ж суду про 
забезпечення позову. 

Порушено кримінальну справу 
за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодек-
су — одержання неправомірної ви-
годи за вплив на прийняття рішення 
особою, уповноваженою на вико-
нання функцій держави, поєднане з 
вимаганням такої вигоди. Гроші ви-
лучено, слідство триває. Зазначаєть-
ся, що суддя очолював Апеляційний 
суд Херсонської області з 1996 року.

У західних областях 1 березня 
хмарна погода, опади не очікують-
ся. Температура повітря вночі ста-
новитиме -4...-1°C, вдень -2...+1°C. 
2 березня похмуро, сніг із дощем. 
Температура вночі -3...0°C, вдень 
0...+3°C. 3 березня хмарно, очіку-
ються опади. Температура повітря 
вночі становитиме -2...0°C, вдень 
0…+1°C. 

У північних регіонах 1 берез-
ня переважно ясно, без опадів. 
Нічна температура становитиме 
-10...-7°C, денна -5...-2°C. 2 берез-
ня очікується змінна хмарність, 
можливий сніг. Температура пові-
тря вночі -9...-7°C, вдень -4...-1°C. 3 
березня хмарно, сніжитиме. Темпе-
ратура повітря вночі -3...-2°C, вдень 
-1...+1°C. 

У Києві 1 березня незначна 
хмарність, без опадів. Температура 
вночі становитиме -9…-6°C, вдень 
-5...-1°C. 2 березня хмарно з про-

ясненнями, передбачається неве-
ликий сніг. Уночі -8…-7°C, вдень 
-3...0°C. 3 березня переважно по-
хмуро, сніг із дощем. Нічна темпе-
ратура -2…-1°C, денна становити-
ме -1...+1°C.

У східних регіонах 1 березня 
переважно похмуро, без опадів. 
Температура повітря вночі -4...-1°C, 
вдень -2…+1°C. 2 березня хмарно, 
передбачається сніг із дощем. Нічна 
температура становитиме -3...0°C, 
денна 0...+3°C. 3 березня очікується 
хмарність, мокрий сніг. Температу-
ра вночі -2...0°C, вдень -1...+1°C.

У південних областях 1 берез-
ня буде похмуро, очікується сніг. 
Температура повітря вночі стано-
витиме -4...-1°C, вдень -2...+1°C. 2 
березня переважно ясно, без опа-
дів. Уночі -5...-3°C, вдень -2...+2°C. 
3 березня похмуро, сніг із дощем. 
Нічна температура -4...-2°C, денна 
0...+2°C. 

Бензин почав дорожчати
Ціни на всі марки нафтопродуктів у багатьох АЗС 
України протягом вихідних, 25-26 лютого, підвищи-
лися на 6-14 копійок. Про це повідомили в консал-
тинговій групі «А-95», посилаючись на дані цінового 
моніторингу. Зокрема, бензин А-95 подорожчав на 
10-11 коп. (до 10,69-10,7 грн./л), а дизпаливо — на 6 
коп. (до 9,95 грн./л). За прогнозами експертів, якщо 
світові ціни на нафту протримаються на високому 
рівні хоча б місяць, літр бензину в Україні подорож-
чає на 60 копійок.

Кабмін визначився, за яким 
часом житимуть українці
Кабінет Міністрів пропонує запровадити в Україні 
час другого часового поясу (київський час) без що-
річного переведення годинникової стрілки. Про це 
йдеться у відповідному законопроекті, переданому 
до парламенту. Запропоновано перевести годинни-
кову стрілку навесні на літній час, а восени скасувати 
дію літнього часу й уже не переводити годинникової 
стрілки, тобто запровадити на території України час 
другого часового поясу (київський час) без щорічно-
го переведення годинникової стрілки.

1,18
стільки мільйонів гривень 
отримає страхова група «ТАС», 
підконтрольна міністру соцпо-
літики Сергію Тігіпку, за тендер 
на страхування здоров’я 32376 
дітей (у тому числі й від нещас-
них випадків) у «Артеку».  

ПОГОДА 

Регіонал Ярослав Сухий і член 
НУ-НС Катерина Лук’янова 

пропонують Верховній Раді за-
провадити податок на бездітність, 
пише «Коммерсантъ-Украина».

Так, згідно з законопроектом, 
якщо до 30 років громадяни Укра-
їни не обзаведуться дітьми, вони 
будуть платити 17% податку на до-
ходи фізичних осіб, незалежно від 
рівня доходів.

— До 30 років людина має пра-
во думати, кого вона хоче собі в 
дружини або в чоловіки, є час здо-
бути освіту, зробити кар’єру, ство-
рити сім’ю та спробувати народи-
ти дитину, — пояснила Лук’янова. 

Винятком стануть бездітні ін-
валіди I-III груп. Якщо ж у сім’ї 
буде більш ніж три дитини, ставка 
податку складе 5-10%. Метою та-

кого нововведення є збільшення 
бюджетних надходжень і рівня 
народжуваності, впевнені автори 
законопроекту. Додаткові надхо-
дження до казни можуть скласти 
до 800 мільйонів гривень. 

У Раді таку ініціативу народ-
них обранців називають дурістю. 
Член комітету з питань бюджету 
Володимир Бондаренко перекона-
ний, що треба не податки збіль-
шувати заради народжуваності, 
а будувати дитсадки, в які наразі 
треба записуватися ледве не під 
час вагітності, бо місць усім дітям 
катастрофічно не вистачає. 

Варто зазначити, що податок 
на холостяків, одиноких і безді-
тних громадян застосовувався 50 
років до розпаду СРСР. У європей-
ській практиці таких норм немає.

До кінця року тарифи на 
«комуналку» зростуть?

Відшкодування фактичної вартості комунальних послуг відносно 
затверджених тарифів

Місто

Вид комунальних послуг

Холодна 
вода, %

Каналізація, 
%

Тепло, %
Утримання 
будинку, %

Луцьк 85,81 82 77,5 99,1

Ковель 89 90 82,6 98

Нововолинськ 96 98 62,8 97,2

Володимир-
Волинський

100 99 68 75
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Тарифи на холодну воду та 
каналізацію


