
Нацкомісія, що здійснює регулю-
вання у сфері енергетики і ко-

мунальних послуг, підвищила міні-
мальний тариф для населення на газ, 
використовуваний для опалення, в 
3,3 разу (на 1791 грн за 1 тис. куб. м) 
— до 3600 грн за 1 тис. куб. м. 

Як повідомляється, така ціна 
буде діяти на обсяг до 200 куб. м на 
місяць і лише в опалювальний се-
зон (із 1 жовтня по 30 квітня). 

Обсяг понад 200 куб. м на мі-
сяць, а також спожитий не в опалю-
вальний сезон газ буде оплачувати-
ся за ціною 7188 грн за 1 тис. куб. м.

Ціна газу, що використовуєть-
ся населенням для приготуван-
ня їжі та підігріву води, зросте з 
1182 грн за 1 тис. куб. м до 7188 грн 
за 1 тис. куб. м. 

За відсутності лічильників на-
селення платитиме за газ єдину 
ціну — 7188 грн за 1 тис. куб. м. 

У середньому ціна на газ для 
населення підвищилася на 285%, 
що відповідає положенням мемо-
рандуму між Кабінетом Міністрів 
України з Міжнародним валютним 
фондом. 

Як повідомлялося раніше, в 
Україні діяла тарифна сітка на 
газ для населення з розбивкою 
на споживання до 2,5 тис. куб. м 
на рік — 1089 грн за 1 тис. куб. м; 
до 6 тис. куб. м — 1788 грн за 
1 тис. куб. м, понад 6 тис. куб. м на 
рік — 3645 грн за 1 тис. куб. м. Ціна 
газу, що використовується для при-
готування їжі, становила 1182 грн 
за 1 тис. куб. м. 

Всі ці цифри — з урахуванням 
наявності лічильників. 

Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних по-
слуг, також оптимізувала тарифи на 
електроенергію, що відпускається 
населенню, з метою поступової лік-
відації перехресного субсидування 
населення за рахунок інших спожи-
вачів. 

Станом на 1 січня 2015 року на-
селення оплачує лише 21,3% фак-
тичних витрат на виробництво, пе-
редачу та постачання електричної 
енергії. У зв’язку з цим роздрібні 
тарифи на електричну енергію для 
непобутових споживачів України є 
фактично завищеними, внаслідок 
чого постійно збільшується кінцева 
ціна на всі їхні товари та послуги 
(більшість продуктів харчування, 
промислових виробів, побутових 
та інших послуг, у яких питома вага 
електроенергії становить значну 
частку), котрі в свою чергу купує на-
селення. 

З урахуванням вимог Коаліцій-
ної угоди, укладеної учасниками 
коаліції депутатських фракцій Вер-
ховної Ради України VIII скликання, 
та з метою ліквідації перехресного 
субсидування населення за рахунок 
інших споживачів Національна ко-
місія, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, прийняла рішення 
щодо поетапного підвищення тари-
фів на електроенергію, яка відпуска-
ється населенню. 

Зазначене рішення передбачає 
підвищення тарифів на електро-
енергію для населення в п’ять етапів 
протягом двох років. 

На першому етапі, починаючи з 
1 квітня 2015 року, тариф на елек-
тричну енергію для населення під-
вищується в середньому за умови 
споживання у місяць: 

- 50 кВт∙год — на 3 грн;
- 100 кВт∙год — на 6 грн;
- 150 кВт∙год — на 22 грн. 
Кількість абонентів, які спожи-

вають до 150 кВт∙год/місяць, ста-
новить 60% від загальної кількості 
населення. 

Також Комісія прийняла рішен-
ня щодо зменшення нічного кое-
фіцієнта до 0,5 для стимулювання 
населення використовувати елек-
троенергію в нічний період. 
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Минулого тижня з робочим візитом 
на Волині побував народний депу-
тат України Іван Кириленко. Під час 
прес-конференції він представив 
законопроекти, які дозволять про-
вести справжню децентралізацію 
та реформи на місцях і, по суті, 
врятують самоврядування на селі 
й у малих містах. Ці законопроекти 
були розроблені партією «Батьків-
щина» разом із представниками 
місцевих громад. 

Наводячи цифри і статистичні 
показники економіки, народний де-
путат переконав, що завтрашній по-
рятунок України — це відродження її 
як потужної аграрної держави. Адже 
через війну спостерігається падіння 
промислового виробництва. За сі-
чень уже на 25%. 

— І енергоресурси матимемо 
від сільського господарства — біо-
паливо ні для кого не є дивиною, 
біодизель, біогаз, — зауважив Іван 
Кириленко. — В Україні необмежені 
можливості для вирощування орга-
нічної продукції, і вона буде конку-
рентоспроможною, адже Європа за-
хімізована і продукція органічного 
землеробства там у рази дорожча. 
Плюс асоційоване членство у Євро-
пейському Союзі, договір про вільну 
торгівлю дають прекрасні можли-
вості саме у цьому аспекті. 

За словами народного депутата, 
перша реформа, яка буде здійснена 
в Україні, — адміністративно-тери-
торіальна. Вона на папері найлегша, 
найпростіша, але може бути з най-
важчими наслідками. Планується на 
базі 30 тисяч сіл, які об’єднані понад 
10,5 тисячі сільських рад, утворити 
780 крупних громад. Тому, коли інші 
політичні сили пропонують укруп-
нювати громади за рахунок села, то 
партія «Батьківщина» виступає за 
реформи, які здійснюватимуться на 
користь села. 

— Не робіть примусово укруп-
нення, не йдіть плугом по душах 
людей, бо можемо отримати вну-
трішній конфлікт, — наголошує Іван 
Григорович. — Показуйте план, як 
ви збираєтесь об’єднувати, збирай-
те сходи селян, переконуйте людей, 
вони поставлять питання, напри-
клад, як за 10–20 км буду їхати до 
амбулаторії, як дітей вести в школу 
і так далі — відповідайте. 

В ініційованих законопроектах 
фракція «Батьківщина» подбала й 
про те, як наповнити сільські грома-
ди реальними коштами. 

— Заправка на території села 
є, кар’єр, десь комбікормовий за-
вод, десь пилорама стоїть — щось 
є, чому податки платяться в Києві 
або там, де зареєстроване підпри-
ємство? — продовжує розкривати 
позицію партії «Батьківщина» де-
путат. — Податки платити там, де 

стоїть підприємство. Друге джере-
ло — сільська громада розпоряджа-
ється тільки землями на території 
села, а за межами — землі запасу, 
резерву, а таких 35%, розпоряджа-
ється чиновник у Києві. Ми пише-
мо закон і говоримо передати всі ці 
землі сільській громаді, і нехай вона 
через аукціон публічно надає їх в 
оренду та вирішує, куди від цього 
спрямувати кошти. Третє джерело 
— видобуток корисних копалин, 
частина податку від якого має йти 
громаді. 

Іван Кириленко зупинився ще 
на одному важливому для сільсько-
го жителя законопроекті, яким про-
понується з особистого селянського 
господарства зробити об’єкт гос-
подарювання — мікроферму. А за 
умови продажу надлишку продукції 
на організованому ринку селянину 
зараховуватиметься трудовий стаж. 

Також пропонується відродити на 
селі кооперативний рух.

— Щоб кооперативи діяли, з них 
треба зняти податки, у селян за без-
цінь «зальотні» гастролери скупля-
ють молоко, обуренню немає меж, 
але коли збиратиме свій кооператив, 
цього «бєспрєдєла» не буде, — впев-
нений депутат. 

Іван Григорович зупинився на 
пропозиціях до Бюджетного кодек-
су. Зокрема, пропонується 50% рент-
ної плати за використання лісових 
ресурсів зарахувати до бюджетів сіл, 
селищ, міст. Крім цього — спрямува-
ти 15% акцизного податку на пальне 
в районні бюджети у вигляді субвен-
ції на реконструкцію сільських до-
ріг. Серед пропозицій — платити за 
водні об’єкти за місцезнаходженням 
і збільшити розмір орендної плати у 
два рази. Пропонується оподаткову-
вати мисливські угіддя. Серед інших 
пропозицій — скасування пільг зі 
сплати земельного податку підпри-
ємствами залізничного транспорту 
та електроенергетики. 

Іван Кириленко зауважив, що 
фракція не голосуватиме за бюджет, 
у якому планують зекономити 300 
мільйонів за рахунок освіти і пра-
цюючих пенсіонерів (зменшення 
пенсії на 15% працюючим пенсіоне-
рам). 

— Не там шукаєте гроші, панове 
реформатори, — обурюється Іван 
Кириленко. — Потрясіть трошки 
тих, кого можна. Не може бути в 
Україні стільки мільярдерів. У ба-
гатьох випадках в умовах кризи в 
інших державах мільярдери стали 
мільйонерами, у нас чомусь ні. Зни-
щуйте офшори, зрештою! Чому досі 
спрощена система оподаткування 
гірничодобувної промисловості, ін-
ших монополій та корпорацій? Ми 
показуємо джерела, не з «баби На-
сті» брати гроші, зупиніться! 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Кожного суддю ВСУ возить 
два державних авто 
У Верховному Суді на 48 суддів у автопарку 
тримають 92 автомобілі представницького 
класу. Вже майже рік, як в Україні діють нові 
заходи щодо суворої економії державних 
коштів, а у ВСУ автопарк скоротили лише на 
одне авто, і то радянське — «Волгу». На щорічне 
обслуговування цих автомобілів витрачається 
близько 10 мільйонів гривень, зізнався керівник 
ДП «Автобаза ВСУ» Олександр Безпалько. 

94 тисячі жителів Закарпаття 
отримали паспорти Угорщини 
Майже 94 тисячі закарпатців отримали громадянство 
Угорщини за спрощеною процедурою. Про це заявив 
державний секретар Угорщини, відповідальний за 
національну політику в угорському уряді, Арпад Янош 
Потапі, повідомляє «Мукачево.net». За його оцінками, за 
цією процедурою Угорщина отримала 670 тисяч нових 
громадян. А загалом такі заяви подали понад 710 000 
іноземців. «66% нових громадян Угорщини — з Тран-
сільванії, 17% — із Воєводини, 14% — із Закарпаття», — 
повідомив Потапі. 

120
стільки мільйонів доларів цього 
року виділять Україні Сполучені 
Штати Америки на навчання й 
оснащення наших військ. Про 
це повідомив посол США в 
Україні Джеффрі Пайетт. 
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Народний депутат Іван КИРИЛЕНКО: Кабмін увів 5–10% 
додатковий збір 
на імпорт 

Верховна Рада в кінці 
2014 року за пропозицією 

уряду ухвалила Закон «Про ста-
білізацію платіжного балансу 
України», що передбачає вве-
дення додаткових 5–10% мит на 
весь імпорт, окрім критичного, 
у зв’язку з різким погіршенням 
платіжного балансу. 

Згідно з документом, до-
датковим імпортним збором за 
ставкою 10% будуть обкладати-
ся: готові харчові продукти; про-
дукти, жири та олії тваринного 
і рослинного походження; ал-
когольні та безалкогольні напої; 
тютюн і його замінники; оцет; 
живі тварини (товарні групи 
1–24 за УКТЗЕД). 

Під 5-відсотковий збір під-
падають усі інші товари, за ви-
нятком «життєво важливих», до 
яких парламент відніс більшість 
енергоносіїв, а також деякі меди-
каменти. 

Верховна Рада, зокрема, 
звільнила від додаткового збору 
електроенергію, неопромінені 
паливні елементи для АЕС (ТВЕ-
Ли), вугілля, кокс, газ природний 
(у звичайному та зрідженому 
стані), нафту і нафтопродукти 
сирі, бензин і дизельне паливо. 

До цієї категорії також від-
несені медичні вироби для про-
ведення гемодіалізу та лікування 
онкозахворювань, фармацевтич-
на продукція і компоненти для 
її виготовлення, які не виробля-
ються в Україні (за затвердже-
ним Кабміном переліком). 

У той же час із будь-яких то-
варів, що пересилаються грома-
дянами на територію України та 
підлягають оподаткуванню, буде 
стягуватися додатковий імпорт-
ний збір у розмірі 10%. 

Імпорт товарів в Україну в 
2014 році, за даними Держста-
ту, становив 54,38 млрд дола-
рів, упавши у порівнянні з 2013 
роком на 28,3%, тоді як екс-
порт скоротився на 13,5% — до 
53,91 млрд доларів. 

Події

НБУ готує українцям гроші з підписом 
Гонтаревої 

Національний банк запланував 
випуск в обіг у 2015 році бан-

кнот номіналом 5, 50 і 500 гривень 
із підписом глави НБУ Валерії Гон-
таревої. 

Про це йдеться в постанові 
НБУ № 143. «Випустити в меж-
ах планового на 2015 рік випуску 
і ввести в обіг банкноти зразка 
2003-го та подальших років ви-
пуску з підписом глави НБУ Гон-
таревої Валерії Олексіївни та відо-

браженням на них року випуску, 
зокрема номіналами 5 і 50 гривень 
— із 1 липня, 500 — із 1 листопада 
2015 року», — йдеться в докумен-
ті. 

Водночас, за інформацією дже-
рел, у ході розмови з депутатами 
Президент Порошенко пояснив, 
що звільняти Гонтареву до отри-
мання траншу МВФ не буде і кара-
ти треба не лише НБУ, а й еконо-
мічний блок Кабміну. 

За тисячу кубів газу населення платитиме понад сім тисяч гривень 

У західних областях 5 берез-
ня мінлива хмарність, без істот-
них опадів. Температура вночі 

-3…-1 °C, вдень +3…+5 °C. 6  бе-
резня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Уночі -2…0 °C, вдень 
+3…+5 °C. 7  березня прогнозу-
ють сонячну погоду, переважно 
без опадів. Температура вночі 

-4…-2 °C, вдень +5…+7 °C. 
У північних регіонах 5  бе-

резня хмарно з проясненнями, 
дощ із мокрим снігом. Темпе-
ратура вночі -3…-1 °C, вдень 
+3…+5 °C. 6 березня хмарно, без 
істотних опадів. Уночі -2…0 °C, 
вдень +4…+6 °C. 7  березня си-
ноптики прогнозують мінливу 
хмарність, переважно без опа-
дів. Нічна температура -3…-1 °C, 
денна становитиме +4…+6 °C. 

У Києві 5  березня обіцяють 
хмарну погоду з прояснення-
ми, без істотних опадів. Ніч-
на температура -2…0 °C, денна 

+3…+5 °C. 6  березня синоптики 
прогнозують хмарну погоду, без 
опадів. Уночі -3…-1 °C, вдень 
+3…+5 °C. 7  березня хмарно з 
проясненнями, переважно без 
опадів. Температура вночі -3… 

-1 °C, вдень +4…+6 °C. 
У східних регіонах 5  берез-

ня хмарно з проясненнями, мо-
крий сніг. Уночі -2…0 °C, вдень 
+3…+5 °C. 6 березня хмарно, без 
істотних опадів. Уночі -4…-2 °C, 
вдень +3…+5 °C. 7 березня хмар-
но, можливий мокрий сніг. Уночі 

-1…+1 °C, вдень +4…+6 °C. 
У південних областях 5  бе-

резня невелика хмарність, без іс-
тотних опадів. Температура вно-
чі становитиме +2…+4 °C, вдень 
+8…+10 °C. 6  березня хмар-
но. задощить. Уночі +2…+4 °C, 
вдень +6…+8 °C. 7  березня буде 
хмарно, місцями сильний дощ. 
Нічна температура +1…+3 °C, 
денна +2…+4 °C. 

 ПОГОДА

Порятунок України — відродження 
її як аграрної держави 

Мінімальний тариф на газ для населення зріс у 3,3 разу


