
Право на компенсацію додаткових 
витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг, зокрема і на газо-
постачання, громадяни отримали з 
1 липня 2014 року.

Для отримання компенсації 
мешканцям Волинської області не-
обхідно звертатись із відповідною 
заявою до органу соціального за-
хисту населення за місцем реєстра-
ції. Компенсація розраховується з 
місяця звернення за її наданням до 
завершення опалювального пері-
оду 2014-2015 років. Її розрахунок 
здійснюється у десятиденний строк 
після того, як споживач надасть всі 
необхідні документи.

Право на компенсації мають 
сім’ї, середньомісячний сукупний 
дохід яких за попередні шість міся-
ців не перевищував суми прожитко-
вого мінімуму сім’ї. Прожитковий 
мінімум сім’ї дорівнює сумі про-
житкових мінімумів кожного члена 
цієї родини. Компенсація щомісяця 
відшкодовується підприємствам, що 
надають комунальні послуги, і за-
раховується на особові рахунки за-
явника.

«Наголошую, що надання ком-
пенсації припиняється, коли заяв-
ник не оплачує комунальні послуги, 
крім випадків, пов’язаних із затрим-
кою виплати заробітної плати, пенсії 
тощо, що підтверджується відповід-
ними документами», - зазначає за-
ступник голови правління з обліку 

і постачання газу Андрій Карпомиз.
 Розмір компенсації визначаєть-

ся як різниця між розміром плати за 
послуги (у межах норм споживан-
ня) після підвищення цін і тарифів 
та розміром цього ж платежу, який 
сім’я сплачувала до зміни цін і та-
рифів на послуги. Так, наприклад, 
до підвищення цін і тарифів на при-
родний газ і теплову енергію (до 1 
травня 2014 року) сім’я сплачувала 
за ці послуги 300 грн. на місяць, а 
після підвищення – 400 грн. Розмір 
щомісячної компенсації становить 
400 - 300 = 100 гривень.

 Порядок призначення і надання 
населенню компенсацій затвердже-
ний Постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 квітня 2014 р. № 83 

«Про посилення соціального захис-
ту населення в умовах підвищення 
цін і тарифів на комунальні послу-
ги». Компенсації призначаються від-
повідно до нової адресної програми 
Уряду для соціальної підтримки ма-
лозабезпечених сімей.

 На Волині під час опалюваль-
ного періоду майже 15 тисяч родин 
користуються субсидіями на опла-
ту за використаний природний газ. 
У зв’язку зі значним підвищенням 
ціни на газ цей показник може збіль-
шитись.
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«Для Казахстану не є пере-
шкодою угода про асо-

ціацію між Україною і Євро-
пейським Союзом», — сказав 
Назарбаєв.

Президент Казахстану Нур-
султан Назарбаєв не вважає уго-
ду про асоціацію України з Євро-
пейським Союзом перешкодою 
для співпраці між Україною та 
Казахстаном. Про це сказано в 
повідомленні прес-служби Пре-
зидента Петра Порошенка.

26 серпня Порошенко зу-
стрівся з Назарбаєвим у Мінську 
(Білорусь). Під час зустрічі сто-
рони обговорили перспективи 
розвитку українсько-казахських 
відносин.

«Для Казахстану не є пере-
шкодою угода про асоціацію між 
Україною і Європейським Со-
юзом», — сказав Назарбаєв.

Також він зазначив, що Ка-
захстан налаштований на роз-
виток двосторонньої співпраці 
з Україною, пишуть Українські 
новини.

Крім того, Порошенко вва-
жає, що необхідно розробити 
форму взаємодії й побудови мо-
делі співпраці між зоною вільної 
торгівлі України та ЄС із одного 
боку та країнами Митного союзу 
з іншого. Це допоможе зняти всі 
бар’єри в розвитку торговельних 
відносин.

Україна, Росія і ЄС 
продовжать газові 
переговори
Росія, Україна і Євросоюз домовилися продо-
вжити тристоронній формат консультацій по 
газу. Про це повідомив журналістам міністр 
енергетики РФ Олександр Новак.  «Ми обго-
воримо поточну ситуацію, яка склалася з по-
ставками газу, транзитом. А більш детально 
обговоримо в Москві 29 серпня», - сказав він.

До Пітера везуть поранених 
військових
Близько сотні поранених військовослужбовців доставили 
в Санкт-Петербург. Про це повідомила член Ради при 
президенті Росії з розвитку громадянського суспільства 
і прав людини та голова «Солдатських матерів Санкт-
Петербурга» Елла Полякова. «Прийшов борт з дуже 
великою кількістю поранених у військово-медичну 
академію», — розповіла вона. За її інформацією, на борту 
було близько сотні поранених військовослужбовців. Де 
і за яких обставин вони отримали поранення їй зараз 
невідомо. Вона перевіряє.

Луцькому військовому госпіталю 
необхідний апарат МРТ
Сьогодні Луцький гарнізонний 
військовий госпіталь — військова 
частина А-4554 — переповнений. 
Кожного дня тут надають медичну 
допомогу більше ста військовос-
лужбовцям, які отримали поранен-
ня на Сході. З якими проблемами 
стикаються у своїй роботі лікарі, чи 
вистачає усім медикаментів, якої 
допомоги потребує заклад, дізна-
валися «Відомості».    

Як розповів нам головний лікар 
госпіталю полковник Олександр 
Хоменко, на даний час жодних про-
блем із медичним забезпеченням, 
харчуванням, комунальними по-
слугами не існує. За його словами, 
хворі мають все необхідне, допомо-
га їм надається в повному обсязі від  
перев’язки, операції і до лікування в 
післяопераційному періоді. Опіку-
ються госпіталем і волонтери. Пол-
ковник відзначає їх чуйне ставлення 
до пацієнтів, доброту, з якою працю-
ють ці люди, їх відданість і бажання 
допомогти не тільки матеріально, а й 
морально. 

Також Олександр Миколайович 
наголошує на налагодженій співпра-
ці із органами влади та іншими ліку-
вальними закладами. 

— Позавчора поступив до нас 
із пораненням пацієнт, вчора зро-
блено МРТ, знайдена гематома (мо-
зок здавлений), відправлено його у 
Львів і вже вночі він був прооперо-
ваний, на ранок прекрасний стан, 
відновлюється нормально, — роз-
повідає про роботу Олександр Хо-
менко. — Зателефонували у міську 
лікарню — МРТ без питань зроби-
ли. Але проблема в тому, що пора-
нені — це люди, які терплять біль, 
їм дуже важко. І коли їх возити по 
наших дорогах і навіть на невеликі 
відстані — до обласної, міської чи до 
онкодиспансера — ні там, ні там, не 
відмовляють, то це несправедливо 
по відношенню до них. І саме заслу-
га волонтерів у тому, що  була роз-
почата всеукраїнська акція зі збору 
коштів на МРТ для військового гос-

піталю. Кошти надходять, що дивно, 
із Польщі, Канади, вчора із Шотлан-
дії поступили на цей рахунок. 

За словами полковника, сьогодні 
через волонтерські організації іде 
активна співпраця із Польщею, Ні-
меччиною, Канадою також у плані 
поставок різного обладнання для 
діагностики. 

Штат працівників у госпіталі не 
збільшено, лікар каже, що поки вони 
справляються, хоч колектив й тру-
диться неповним складом, бо час-
тина персоналу на Сході. Надають 
тут допомогу не тільки волинянам, 
є пацієнтам і з Сумської області, Ві-
нницької, Кіровоградської та інших.  

— Війна, на жаль, не зупинилася, 
поранені поступають, — констатує 
лікар. — Немає різниці хто, звідки, 

де є вільні місця — туди й відправ-
ляють, адже допомогу потрібно 
надати максимально швидко, адек-
ватно, щоб виключити до мінімуму 
наслідки поранення. 

Більшість тут пацієнтів із серед-
нім ступенем важкості. Але крім 
хірургічної, травматологічної допо-
моги, у госпіталі надають ще й пси-
хологічну. У штаті працює досвідче-
ний спеціаліст в цій галузі. 

— Ліків вистачає, зі своїх ко-
штів нічого не тратимо, доглядають 
нормально, — каже хворий Андрій 
Пушкарський. Він із Луцька, мобі-
лізований до армії ще 9-го квітня, 
служив у 52-й механізованій бри-
гаді. Кульове наскрізне поранення 
плеча отримав 1-го серпня. Відтоді 
лікується.  — Спочатку лежав у За-

поріжжі в мобільному госпіталі, по-
тім — у Дніпропетровському, після 
цього був у Черкаському, звідти по-
трапив на Рівненщину і потім сюди. 
Першу операцію робили у штабному 
госпіталі (під самим Донецьком — 
авт.) нашої бригади лікарі-хірурги, 
які у відрядженні з цього госпіталю.

Андрій пригадує прізвище сво-
го рятівника — це хірург Василь 
Шпилька.

— Волонтери постійно відвід-
ують нас, — продовжує хворий, — 
воду привозять, мають встановити 
кондиціонер, у деяких палатах він 
вже є. 

Його сусіди по палаті Віктор та 
Іван також не мають ніяких нарікань 
на догляд і лікування, кажуть, всьо-
го вистачає, помалу одужують.

— Лікувався два тижні, тепер 
проходжу військово-лікарняну ко-
місію на придатність, — розповідає 
пацієнт з іншої палати — Ярослав. 

Він родом із Хмельницька. Мобі-
лізований до війська ще 11-го квіт-
ня. Був старшим рідіотелефоністом. 
Розповідає, що травмував коліно, у 
нього діагноз — деформуючий ар-
троз. 

— Ліків вистачає, — каже Ярос-
лав. — Волонтери допомагають, 
майже кожного дня сюди приходять, 
приносять нам їсти, воду, і ліки.

Людмила ШИШКО

5%
стільки росіян підтримують 
пряму агресію Росії проти Укра-
їни, при цьому 27% опитаних 
висловилися проти будь-якої 
допомоги бандформуванням 
терористів, які воюють на тери-
торії України. 

3

Угода України з 
ЄС не зашкодить 
співпраці з 
Казахстаном

Поранені військовослужбовці відновлюють сили та здоров’я у госпіталі

Порошенко не торгуватиме незалежністю 
та територіальною цілісністю України

Про це він заявив на зустрічі з 
главами країн Євразійської 

трійки і представниками ЄС у Мін-
ську, повідомляє на своєму Твіттері 
кореспондент AP Наталія Васильє-
ва. 

«Всі зацікавлені сторони хо-
чуть вийти з конфлікту і зберегти 
обличчя. Я готовий дискутувати 
щодо таких стратегій виходу», 
— процитувала вона слова По-

рошенка. Васильєва додала, що 
слова президента України звучать 
«на диво стримано», він не згадує 
російську агресію, її військових, 
постачання зброї та проблеми на 
кордоні. 

У той же час, за її словами, він 
додав, що Україна не збирається 
торгувати своєю незалежністю та 
територіальною цілісністю.

Актуально

  ДОВІДКА

Публічне акціонерне товариство 
по газопостачанню та газифікації 
«Волиньгаз» забезпечує природним 
газом 235 тисяч сімей волинян.  
У 2013-му році загальний обсяг 
транспортування склав 586,3 куб. м. 
На 1 січня 2014 року у Волинській 
області експлуатується 7644,7 км 
розподільних газопроводів. ПАТ 
«Волиньгаз» — у трійці найбіль-
ших платників податків області. 
У минулому році підприємство 
сплатило 66,5 мільйона гривень  
податків і внесків до бюджетів всіх 
рівнів. Серед найбільших наших 
клієнтів ПАТ «Волиньгаз» - підпри-
ємства харчової промисловості. 
Зокрема, Гнідавський цукровий 
завод, Європацукор, Теремно-Хліб, 
Володимир-Волинська птахофабри-
ка, Волиньхолдінг.

Олександр Хоменко

Споживачі ПАТ «Волиньгаз» можуть звернутись по компенсацію за 
використаний газ

У західних областях 28 серп-
ня змінна хмарність, йтиме дощ. 
Температура вночі +11...+12°C, 
вдень +15...+18°C. 29 серпня хмар-
но з проясненнями, сухо. Вночі 
+11...+13°C, вдень +14…+17°C. 
30 серпня переважно ясно, без 
опадів. Вночі +10...+13°C, вдень 
+15...+20°C.

У північних регіонах 28 
серпня змінна хмарність, дощи-
тиме. Температура повітря вно-
чі +8...+10°C, вдень +14...+15°C. 
29 серпня змінна хмарність, без 
опадів. Вночі +9...+13°C, вдень 
+13...+18°C. 30 серпня сонячно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+8...+13°C, вдень +14...+20°C.

У Києві 28 серпня похмуро, 
передбачається дощ. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+13…+14°C, вдень +14...+15°C. 
29 серпня змінна хмарність, без 
опадів. Температура повітря вно-

чі +12...+14°C, вдень +15...+19°C. 
30 серпня переважно ясно, 
сухо. Вночі   +11…+14°C, вдень 
+15...+21°C.

У східних регіонах 28 серп-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Температура повітря 
вночі становитиме+15...+22°C, 
вдень +25...+30°C. 29 серпня 
змінна хмарність, опадів не очі-
кується. Вночі +14...+17°C, вдень 
+18...+24°C. 30 серпня сонячно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+13...+17°C, вдень +18...+24°C.

У південних областях 28 
серпня похмуро, дощитиме. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме +18...+20°C, вдень 
+23...+24°C. 29 серпня змінна 
хмарність, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі +13...+18°C, 
вдень +18...+25°C. 30  серпня 
ясно, сухо. Нічна температура 
+13...+18°C, денна +19...+26°C. 

 ПОГОДА


