
Урядовий комітет підтримав 
відповідний проект постано-

ви Кабінету Міністрів, який пе-
редбачає механізм стимулювання 
населення, зокрема індивідуаль-
них будинків, ОСББ та житлово-
комунальних кооперативів, до 
впровадження енергоефективних 
заходів. Проект документа пропо-
нує стимулювати широкий спектр 
енергоефективних заходів у жит-
лових будівлях, зокрема: утеплен-
ня фасадів, горищ та фундаментів; 
модернізацію систем освітлення; 
встановлення енергозберігаючих 
склопакетів; встановлення засо-
бів обліку теплової енергії та води; 
облаштування індивідуальних 
теплових пунктів; встановлення 
теплових насосів; встановлення 
сонячних колекторів; заміну раді-
аторів опалення тощо. 

Механізм передбачає відшко-
дування частини суми кредитів, 
залучених на придбання енерго-
ефективного обладнання та ма-
теріалів у багатоквартирні й од-
ноквартирні будинки, за трьома 
напрямками у таких розмірах: 

• 20% (але не більше 5 тис. грн) 
— діючий механізм заміни газових 
котлів; 

• 30% (та не більше 10 тис. грн) 
— для фізичних осіб (населення) 
для впровадження заходів у одно-
квартирних будинках (і квартирах 
багатоквартирних будинків); 

• 40% — для ОСББ (ЖБК) для 
впровадження заходів у багато-
квартирних будинках. 

У 2015 році фінансування та-
ких заходів передбачається за ра-
хунок залишків коштів, які надій-
шли від Європейського Союзу за 
Угодою про фінансування програ-
ми «Підтримка виконання Енер-
гетичної стратегії України в галузі 
енергоефективності». 
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Плата за опалення трикімнатної квартири перевищить мінімальну 
зарплату й прожитковий мінімум 

Компенсація доїзду до місця роботи 
може вирішити проблему нелегального 
працевлаштування 

Українські жінки мають на чверть 
нижчі зарплати, ніж чоловіки 
В Україні жінки в середньому мають на 24% меншу зарплату, 
ніж чоловіки. Про це розповіла представниця уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини Оксана Філіпішина. «У держав-
ному секторі працює втричі більше жінок, аніж чоловіків. При 
цьому зарплата у них нижча на 24%, бо в основному керівні 
посади обіймають чоловіки», — сказала Філіпішина. Також, за її 
словами, 53% населення України — це жінки. 

Нацбанк заборонив 
знімати долари з карток
В Україні заборонено продаж валюти з 
електронних платіжних карт. Таку поста-
нову видав Національний банк Украї-
ни. Тепер зняти кошти з карток можна 
тільки в гривні. Постанова діє до 3 червня 
2015 року включно. 

215
стільки мільйонів доларів 
позики виділить Україні 
рада директорів Світового 
банку на впровадження 
проекту «Поліпшення охо-
рони здоров’я на службі 
у людей». 
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Соціум

Найсильніший удар буде по тих, 
хто опалює свої будинки газом 

у приватному секторі та в селах, вва-
жає директор аналітико-дослідниць-
кого центру «Інститут міста» Олек-
сандр Сергієнко. 

Після підвищення тарифів на газ 
розмір платежів для населення за 
один квадратний метр житла зросте 
з десяти до сімнадцяти гривень, по-
відомив Сергієнко. 

За його словами, з урахуванням 
нових реалій щомісячний платіж за 
опалення для середньостатистичної 
однокімнатної квартири площею 
40 кв. м сягне близько 700 грн, дво-
кімнатної (площа — 55 кв. м) — 
950 грн і трикімнатної (70 кв. м) — 
1200 грн. 

«Найсильніший удар буде по 
тих, хто опалює свої будинки газом 
у селах та у приватному секторі, адже 
вартість газу зросла в чотири рази. 
Для тих, хто користується центра-
лізованим опаленням, збільшення 
плати за комунальні послуги, а саме 
за тепло, становитиме 66%», — уточ-
нив Сергієнко. 

Також експерт додав, що за ми-
нулі два роки він відзначає стійку 

тенденцію, пов’язану з падінням рів-
ня платежів населенням. 

«Народ уже не в змозі платити. 
Якщо в 2013 році рівень оплати за ко-
мунальні послуги сягав 99% нарахо-
ваних сум, то в 2014-му — 92%. Падін-
ня платоспроможності населення не 
потребує навіть коментарів», — під-
креслив директор аналітико-дослід-

ницького центру «Інститут міста». 
Спеціаліст у галузі ЖКГ також 

зауважив, що якщо комунальні тари-
фи і далі будуть зростати без впро-
вадження адекватних методів соці-
ального захисту, падіння платежів 
за комунальні послуги триватимуть, 
поки не досягнуть критичної позна-
чки. 

На черговому засіданні коор-
динаційного комітету сприяння 
зайнятості населення обговорили 
результати надання послуг облас-
ною службою зайнятості перемі-
щеним особам зі Сходу та АР Крим, 
працевлаштування випускників 
професійно-технічних навчальних 
закладів області, стандарти про-
фесійно-технічної освіти. 

Як повідомила директор облас-
ного центру зайнятості Раїса Куч-
мук, станом на 1 березня по допо-
могу в пошуках роботи звернулося 
556 переселених осіб, із них 144 — 
працевлаштовані. 23 — пройшли 
профнавчання та підвищення квалі-
фікації, п’ятеро — оволодівали про-
фесією на виробництві. Двоє крим-
чан і один луганчанин наважилися 
відкрити власну справу на Волині 
після отримання виплати допомоги 
по безробіттю одноразово. 

— У базі даних обласної служби 
зайнятості 64 пропозиції для тимча-
сової зайнятості вимушено пересе-
лених громадян, — розповіла Раїса 
Євгенівна. — Така форма праці осо-
бливо прийнятна для тих, хто пла-
нує незабаром повернутись у рідні 
домівки. Зголосилися взяти участь 
у тимчасових і громадських роботах 
10 осіб. 

За словами Раїси Євгенівни, на-
разі є шість пропозицій роботи з на-
данням житла. Працівники служби 
зайнятості здійснюють інформацій-
ну підтримку внутрішньо переміще-
них осіб, щотижня беруть участь у 
роботі Волинського регіонального 
штабу з питань соціального забез-
печення вимушених переселенців 
(систематично оновлюється інфор-
мація про актуальні вакансії, в тому 
числі з наданням житла). Започатко-
вано проведення робочих зустрічей 
із волонтерськими організаціями. 
Розроблена медіа-програма з інфор-
мування населення про послуги для 
внутрішньо переміщених. 

Служба зайнятості досліди-
ла й основні причини, через які не 
звернулися по їхні послуги 923 пе-
реселенці, що становить 73% від 
загальної кількості. Догляд за ди-
тиною, інвалідом або престарілими 
здійснюють 196 вимушено пересе-
лених осіб; працевлаштовані само-
стійно, самозайняті або перебува-
ють у відпустці за основним місцем 
роботи 160 осіб; отримують пенсію 

по інвалідності, пільгову або іншу 
99 осіб; не бажають отримувати по-
слуги служби зайнятості 42 особи; 
уже виїхали за межі регіону 45 осіб; 
навчаються у вищих та професійно-
технічних закладах 22 особи, а от із 
50 особами відсутній зв’язок. 

Голова комітету Володимир 
Цибульський подякував Раїсі Єв-
генівні за кропітку роботу в цьому 
напрямку. 

Після виступу начальника 
управління освіти і науки облдер-
жадміністрації Валентини Загреви, 
котра повідомила, що найшвидше 
знаходять роботу випускники, які 
здобули освіту в галузях громад-
ського харчування, автомобільного 
транспорту, а найскладніше отри-
мати перше місце для праці спеціа-
лістам гірничодобувної галузі, Раї-
са Кучмук внесла пропозицію, яка 
буде вигідною як для роботодавця, 
так і для працівника. За її словами, 
станом на 1 березня 40 волинських 
роботодавців перевозять 8,5 тис. 
працівників, що стає додатковим 
стимулом для працевлаштування і 
допомагає вирішити проблему за-
йнятості сільського населення. Од-
нак цього замало. 

— У 80% роботодавець пропо-
нує мінімальну заробітну плату, — 
пояснює Раїса Євгенівна, — і для 
багатьох це не вигідно. Адже більша 
половина заробленого, навіть якщо 
людина доїжджає з Луцького району 
до обласного центру, йде на дорогу. 
Що робить у такому випадку Європа 
— доплачує роботодавцю з Фонду на 
випадок безробіття компенсацію за 

витрати на доїзд працівника. Тобто 
якщо ти погоджуєшся на мінімальну 
зарплату, то якийсь період, напри-
клад півроку, ми, служба зайнятості, 
компенсуємо доїзд до місця праці. 
Де взяти на це гроші? В Європі, до 
прикладу, заклади праці не обслуго-
вують незастрахованих осіб. І якщо 
ми хочемо боротися з тіньовою за-
йнятістю, то потрібно припинити 
фінансово обслуговувати людей, які 
не мають страхового стажу. Тільки 
на таких у Волинській області Фонд 
загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування Украї-
ни на випадок безробіття витрачає 
15 млн грн. Якби їх спрямувати на 
компенсацію доїзду, ми б дали під-
тримку громаді, оскільки люди пра-
цевлаштовувались, а це податки. 
Ліквідували б явище нелегальної 
праці, бо офіційне працевлаштуван-
ня стало б вигідним. А то приходить 
до нас у 40 років людина з порож-
ньою трудовою книжкою й отримує 
мінімальну допомогу в 544 грн, але 
ж вона десь працювала, скажімо, за 
кордоном. 

Таку пропозицію члени коорди-
наційного комітету вирішили сфор-
мулювати як законодавчу. 

Виконавчий директор Волин-
ського об’єднання організацій ро-
ботодавців Анастасій Сохацький 
представив позицію працедавців, 
що передбачає необхідність допо-
внення, навіть корегування, зазна-
ченого переліку професійних стан-
дартів відповідно до потреб ринку. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО

Держава обіцяє компенсувати частину 
кредитів для заміни газових котлів 

Банкрутство 44 банків обійшлося Україні 
в 200 мільярдів 

 ДОВІДКА

Дмитро Чепіжак, 1980 року на-
родження, в органах прокуратури 
— з 2003 року. До призначення 
прокурором Волинської області 
працював заступником прокуро-
ра Миколаївщини. 

20 березня відбудеться благодійний 
аукціон «Молюсь за Тебе, Україно» 

На Волині — новий прокурор 

Прокуратуру Волинської області 
очолив Дмитро Чепіжак. Аби 

офіційно представити нового про-
курора області, на Волинь прибув 
заступник Генерального Проку-
рора України Давид Сакварелідзе. 
Заступник Генпрокурора окреслив 
коло тих питань, які Дмитро Чепі-
жак повинен тримати на особливо-
му контролі, мова про боротьбу з 
корупцією, а також очікує систем-
ної роботи на результат, а не статис-
тичних даних. У відповідь Дмитро 
Чепіжак наголосив: налаштований 
на консолідацію зусиль із усіма гіл-
ками влади та правоохоронними 
структурами та на прозору роботу, 
себто контактуючи з громадськістю 
та представниками ЗМІ. 

Туристичний оператор «Райз 
АП», страхова компанія «Кня-

жа» та мережа ресторанів «Бази-
лік» ініціюють благодійний аукці-
он «Молюсь за Тебе, Україно». Він 
відбудеться 20 березня у ресторані 
Show Basilic (вул. Словацького, 7). 

Під час аукціону планують 
зібрати кошти на лікування Со-
лодухіна Вадима Петровича. У 
дворічного хлопчика діагносту-
вали гострий мегакаріоцитарний 
лейкоз, він потребує негайної 
трансплантації кісткового мозку. 
Вартість обстеження та лікування 
у Білоруській державній медичній 

установі «Республіканський на-
уково-практичний центр дитячої 
онкології, гематології та імуноло-
гії» становить 170 тисяч доларів. 
Родина таких коштів не має, тому 
батьки просять усіх небайдужих 
допомогти. 

20 березня творчі роботи про-
фесіоналів та аматорів (картини, 
вироби «хенд-мейд» та інше) буде 
виставлено на продаж на благодій-
ному аукціоні. Отримані від торгів 
кошти організатори офіційно пе-
рекажуть для Солодухіна Вадима 
(номер банківського рахунку — 
516 875 728 819 51 44). 

Банкрутство 44 банків за 
2014 рік — початок 2015 року 

обійшлося банківській системі в 
200 мільярдів гривень, що стано-
вить 9% ВВП країни. 

Про це з трибуни Верховної 
Ради в п’ятницю сказала глава 
Нацбанку Валерія Гонтарева. 

«Власники і менеджмент не-
платоспроможних банків мають 
відшкодовувати збитки, завдані 
державі та вкладникам у 2014–
2015 роках. Фонду гарантування 
вкладів було передано 44 банки, 11 
із яких — у 2015 році. По суті, бан-
ківська система втратила майже 
200 мільярдів гривень, це близько 
9% нашого ВВП», — сказала вона. 

За словами Гонтаревої, з цієї 
суми держава через Фонд гаранту-
вання має повернути вкладникам 
50 мільярдів. 


