
Українці перестали платити за 
житлово-комунальні послуги. 
Якщо на початок цього року 
борги населення становили 
12,4 млрд грн, то, за даними 
Держстату, до кінця січня вони 
зросли на 633 млн грн і переви-
щили 13 млрд грн. Але реальна 
картина набагато гірша, ніж малює 
статистичне відомство, оскільки 
ці цифри наведені без урахування 
території проведення антитеро-
ристичної операції. 

На кінець грудня минулого 
року, коли в офіційну статистику 
входили дані по Донецькій та Лу-
ганській областях, Держстат вказу-
вав, що борги населення з оплати 
ЖК-послуг сягнули 14,7 млрд грн. 
Зокрема, жителі Донеччини забор-
гували 2,5 млрд грн, Луганщини 
— 1,2 млрд грн. Навряд чи мешкан-
ці охопленого військовими діями 
Донбасу справно платили за «кому-
налку», а отже, насправді борг насе-
лення України явно перевищив по-
значку в 15,3 млрд грн. 

Очікувати, що після недавнього 
підвищення тарифів на газ і тепло та 
прийдешнього подорожчання гаря-
чої води українці масово кинуться 
оплачувати платіжки, не доводить-
ся. Так що борги населення за «ко-
муналку» зростуть у рази. 

Комунальники вже активізува-
ли свої зусилля з вибивання боргів. 
Останнім часом найбільш популяр-
ним методом впливу на неплатників 
є звернення до суду. Згідно з даними 
Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень, із початку року суда-
ми вже видано більше 700 судових 
наказів на вимогу про стягнення 
заборгованості з оплати житлово-
комунальних послуг. Причому в 
більшості документів фігурують цілі 
списки боржників. 

Механізм отримання судового 
наказу дуже простий — комуналь-
ники звертаються до суду із за-
явою про видачу судового наказу 
про стягнення заборгованості. При 
цьому не важливо, скільки грошей 
заборгував споживач — одну грив-
ню або десятки тисяч. «У чинному 
законодавстві немає встановленої 
мінімальної суми заборгованості, 
яку можна стягувати через суд», — 
розповіла «ДС» юрист юридичної 
компанії «Верум Лоерс» Марія Лев-
ченко. 

Далі на розгляд питання дається 
три дні, наказ видається без судо-
вого засідання та виклику сторін. 
Після винесення судового наказу 
його копія надсилається боржнико-
ві рекомендованим листом. У нього 
є десять днів, щоб подати до суду 
заяву про скасування цієї постано-

ви. Причому розглядатися ця заява 
буде вже на повноцінному судово-
му засіданні з участю стягувача та 
боржника. Тільки на цьому етапі у 
мешканців з’являється можливість 
відстояти свої права — подати заяву 
про застосування строку позовної 
давності, оскаржити суму заборго-
ваності й так далі. 

Але якщо боржник із якихось 
причин пропустить строки оскар-
ження, наприклад, не отримає копію 
судового наказу, то цей документ 
набуде законної сили, і з ним ЖЕК 
або підприємство-монополіст може 
сміливо йти в Державну виконавчу 
службу. Тут уже можна чекати «гос-
тей», які конфіскують майно. «Від-
повідно до закону «Про виконавче 
провадження», стягнення за вико-
навчими документами накладається 
в першу чергу на кошти боржника в 
гривнях та валюті, інші цінності, в 
тому числі грошові заощадження на 
рахунках і вкладах у банках. Якщо 
цих грошей не вистачає для пога-
шення боргу, то конфіскується май-
но — телевізор, холодильник, будь-
яка техніка, автомобіль і так далі», 
— каже Марія Левченко. 

За борги з «комуналки» можна 
залишитися і без даху над головою. 
«Якщо заборгованість перевищує 
десять мінімальних зарплат, тобто 
12 180 грн, а іншого майна боржни-

ка не вистачає, щоб компенсувати 
цю суму, можуть накласти арешт на 
єдине житло та земельну ділянку, на 
якій воно розташоване», — пояснює 
юрист. Боржнику дається сім днів на 
добровільне виконання судового на-
казу, інакше його майно буде прода-
но з аукціону, а виручені гроші під-
уть на сплату заборгованості перед 
ЖЕКом або комунальниками.

Так що українцям залишається 
сподіватися лише на те, що влада 
введе мораторій на примусову реа-
лізацію майна за борги із житлово-
комунальних послуг. У гіршому разі 
«злісні неплатники» можуть опини-
тися на вулиці. 
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Днями Прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк відзвітував перед 
народом про роботу за сто днів. 
За його судженнями, уряд спра-
цював ефективно. Прем’єр вважає 
перемогою те, що за цей період, не-
зважаючи на проблеми в економіці,  
населенню повністю виплачено 
зарплати, пенсії, соціальну допо-
могу. Скорочено вдвічі податки. 
Заборонено на півроку перевірки 
середнього та малого бізнесу. Вве-
дено систему легалізації заробітної 
плати. Закладено в бюджеті 5,2% 
ВВП на фінансування української 
армії. Введено в міністерствах 
штатні одиниці, які відповідають за 
підготовку галузей економіки до 
євроінтеграції. Крім цього, глава 
уряду радіє тому, що Україна на-
решті почала відмовлятися від ро-
сійського газу й уже 70% його купує 
в держав ЄС за дещо нижчою ціною. 
Скорочено дефіцит «Нафтогазу» з 
8 млрд дол., які, за його словами, 
«діставали з кишень українців і від-
правляли в НАК, як у чорну діру», 
до 1 млрд дол. на поточний рік». Як 
позитив — Україна врешті почала 
судові процеси щодо Росії за неза-
конну анексію Криму... 

А тепер давайте спробуємо з по-
зиції обивателя розібратися, чи є аж 
так чим гордитись, якщо зважати на 
те, що Яценюк не сто днів очолює 
уряд, а цілий рік. 

Беремо зарплати, пенсії. Ті ко-
пійки, які держава виплачує сьогод-
ні населенню, абсолютно нічого не 
вартують, інфляція «з’їла» не менше 
20%. Ціни на промисловий товар та 
окремі види продуктів скочили в 
рази. Практично стали недоступни-
ми для населення. Різко подорожчав 
бензин. Ми вже не говоримо про 
вартість газу й електроенергії. Там 
усе зашкалює. І то ще не кінець. А 
поява різного роду оподаткування 
— від нерухомості майна фізичних 
осіб до відрахувань із пенсій і т. д... 
Це досягнення? Якби Яценюк ска-
зав, що за цей рік його уряд повер-
нув у державу розкрадені мільярди 
бюджетних коштів, це було б до-
сягненням. Це були б ті реальні фі-
нанси, які можна було б пустити в 

економіку чи на ту ж оборону. Якби 
Прем’єр добився того, щоб поверну-
ти в бюджет мільярди, які йдуть на 
спецпенсії, — це теж було б досяг-
ненням. Бо як так може бути, щоб 
13 мільйонів пенсіонерів отримува-
ли в середньому 1000–1500 у місяць, 
а якийсь дядя Вова — аж 120 тисяч 
щомісяця, а дядя Саша та дядя Вася 
— 50–60 тисяч? Хіба можна назвати 
досягненням 15-відсоткове оподат-
кування пенсій працюючих пенсі-
онерів? Усі ж розуміють: працює 
основна маса не від бажання, а від 
того, що їсти хоче, а чиста пенсія не 
дозволяє кінці з кінцями звести. І це 
при тому, що у бідніших забирають 
уже сьогодні, а зі спецпенсіями по-
обіцяли розібратися тільки в червні. 
Чому не зараз? Грошей не потребує 
Пенсійний фонд? Потребує. Ще й як 
потребує. Але ніхто цим займатись 
не хоче, бо свої. 

Податки. Скільки можна розпо-
відати людям про скорочення по-
датків? Так, кількісно їх скоротили, 
але щодо суми відрахувань нічого не 
змінилося. 

Уряд хвалиться, що запустив 
процедуру легалізації зарплат. Да-
вайте розберемося. Згідно зі зміна-
ми в податковому законодавстві, 
підприємство, яке буде виплачувати 
працівникам не менше 3600 гривень 

зарплати в місяць кожному, скорис-
тається нормою оподаткування в 
15%, якщо ні, то залишається стара 
система — 37–42%. У результаті що 
виходить? Більшість господарюю-
чих суб’єктів не може скористатися 
цією нормою. Пояснення просте. 
Економіка стоїть, ринок збуту не 
працює. У зв’язку з кризою частина 
підприємств узагалі призупиняє ді-
яльність, частина — скорочує. Тому 
загалом ні про яке підвищення зарп-
лат мова не йде. В основному всі зо-
рієнтовані на одне — хоча б втрима-
тись і не зникнути з ринку взагалі. 
Так що запропонована система не 
спрацювала, а відповідно, пишатись 
нічим. Бажання максимально нарос-
тити надходження в бюджет на ділі 
виявилося нереальною справою. Ду-
мається, якби уряд не хитрив, а нор-
му 15% поширив на всіх без винятку, 
то надходження в бюджет були би 
значимішими. 

Щодо зменшення закупівлі аж 
на 70% російського газу. Нічого ж 
не змінилося. Ну, тепер закупляє-
мо в європейських країнах. Так, за 
меншими цінами. Але ж для України 
треба говорити про інше — збіль-
шення власного видобування, а го-
ловне — максимальне скорочення 
його використання. Оце має бути 
програма номер один. Тим більше, 

що в Україні достатньо природних 
ресурсів, щоб переключитись із газу 
на ту ж лозу, вугілля, деревину і т. д. 
Цього у звіті, на жаль, ми не почули. 

Уряд тішиться, що нарешті вирі-
шено питання кредитних коштів від 
МВФ. Із обіцяних 17 млрд дол. уже 
надійшло 5 мільярдів. Добре це чи 
погано — час покаже. Турбує інше 
— коли ми перестанемо жити у борг? 
Це як зашморг на шиї — стискає і 
скоро нічим буде дихати, бо борги 
треба віддавати. А можна було Украї-
ні піти легшим шляхом. За підрахун-
ками журналу «Фокус», прибутки ста 
найбагатших українців становлять 
47 млрд дол. Країні треба, за словами 
Президента Петра Порошенка, 40 мі-
льярдів. То, може, варто було кредит 
узяти у власного бізнесу під невисо-
кий процент і не залазити у зовнішні 
борги? Це перше. 

По-друге, повернути вкрадене 
попередньою владою. Не розказува-
ти нам байки про заморожені рахун-
ки, а націоналізувати кошти на них. 
В оточення Януковича на банків-
ських рахунках таких аж 19 мільяр-
дів. З іншого боку, давайте оподатку-
ємо дивіденди бізнес-еліт. В Європі 
ця цифра становить у межах 35%, в 
Україні — всього лише 5%. Це дійсно 
була б і солідна підтримка економі-
ці, і справедливий підхід до питання 
наповнення державної казни. Багат-
ші завжди повинні віддавати більше, 
тим паче враховуючи те, як вони це 
багатство накопичували. 

Ну і банківська система. Тут на-
водити порядок і наводити. Бо тіль-
ки за 2014-й і перший місяць 2015-го 
золотовалютних запасів «з’їли» де-
сять мільярдів. 

От коли ми почнемо хоч щось із 
цього робити, тоді й говоритимемо, 
що рік країна 
прожила не-
дарма і десь 
попереду ма-
ленький, але 
світлий про-
мінчик надії. А 
так… 

Галина 
ФЕДОРЕНКО,

головний 
редактор 

Бойовик Гіркін передрік 
Путіну долю Милошевича 
Бойовик із так званої «ДНР» Гіркін, відомий під 
псевдонімом Стрєлков, заявив, що президента 
Росії Володимира Путіна може очікувати доля 
імператора Миколи II, розстріляного на Уралі 
в 1918 році, або сербського лідера Слободана 
Милошевича, який помер у 2006 році у в’язниці 
в Гаазі. Таку думку він висловив у Єкатеринбурзі, 
пише Znak.com. 

Кадиров намагається 
виїхати до Йорданії 
Як повідомляє видання «Кавказ-центр», оточен-
ня Кадирова останні кілька днів робить спроби 
домовитися з владою Йорданії про виїзд на її 
територію Рамзана Кадирова разом із сім’єю. За 
словами джерела, зараз йдуть інтенсивні пере-
говори щодо отримання Кадировим постійного 
місця проживання в Йорданії. У той же час, 
як повідомлялося раніше, начальник служби 
безпеки Кадирова раптово захворів і перестав 
виходити на зв’язок. 

400
понад стільки українських 
підприємств на сьогодні неза-
конно націоналізовано у Криму. 
Про це йдеться у заяві МЗС 
України щодо роковин незакон-
ної окупації Росією Автономної 
Республіки Крим. 
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Мінфін, який 
закликає 
«затягнути 
пояси», орендує 
автомобіль 
за 1,25 мільйона 

Міністерство фінансів Украї-
ни заплатить 1,247 млн грн 

держпідприємству «Управління 
з експлуатації майнового комп-
лексу» за оренду автомобіля на 
рік. Про це йдеться в повідо-
мленні відомства на веб-порталі 
«Державні закупівлі». 

Відповідно до тендерної до-
кументації, від учасників кон-
курсу міністерство вимагало 
автомобіль марки «Фольксваген 
Туарег» або його еквівалент. 
Прогнозований річний пробіг — 
72 тисячі кілометрів. 

За підсумками конкур-
су виграла державна компа-
нія «Управління з експлуатації 
майнового комплексу», запро-
понувавши за свої послуги 
1,2468 млн грн. 

Як раніше повідомлялося, 
найбільший державний енерго-
холдинг «Нафтогаз України», де-
фіцит бюджету якого в 2014 році 
становив 110 млрд грн, має намір 
орендувати 33 автомобілі, вклю-
чаючи чотири авто представ-
ницького класу, за 14,6 млн грн 
для виконання функціональних 
обов’язків співробітників хол-
дингу, зустрічей іноземних деле-
гацій. 

Актуально

За який борг із «комуналки» можна позбутися житла 

У західних областях 19  бе-
резня синоптики прогнозують 
хмарну погоду без істотних опа-
дів. Температура повітря вно-
чі -2…0 °C, вдень +8…+10 °C. 
20  березня буде хмарно з про-
ясненнями, без опадів. Нічна 
температура -1…+1 °C, денна 
+7…+9 °C. 21  березня перед-
бачають мінливу хмарність, 
без опадів. Температура вночі 
0…+2 °C, вдень +9…+11 °C. 

У північних регіонах 19 бе-
резня впродовж дня буде хмар-
но з проясненнями, без істот-
них опадів. Температура вночі 

-3…-1 °C, вдень +8…+10 °C. 
20  березня мінлива хмарність, 
без опадів. Уночі -2…0 °C, вдень 
+7…+9 °C. 21  березня синоп-
тики прогнозують невелику 
хмарність, без опадів. Нічна 
температура 0…+2 °C, денна 
становитиме +8…+10 °C. 

У Києві 19  березня обі-
цяють хмарну погоду з про-
ясненнями, без опадів. Нічна 
температура -1…+1 °C, денна 
+8…+10 °C. 20 березня синопти-
ки прогнозують хмарну погоду, 
невеликий дощ. Уночі 0…+2 °C, 
вдень буде +7…+9 °C. 21  берез-
ня ясно і сухо. Температура вно-
чі 0…+2 °C, вдень +6…+8 °C. 

У східних регіонах 19  бе-
резня очікується сонячна по-
года, без опадів. Уночі -3…-1 °C, 
вдень +8…+10 °C. 20  березня 
мінлива хмарність, без опадів. 
Нічна температура 0…+2 °C, 
денна становитиме +9…+11 °C. 
21  березня хмарно, без опа-
дів. Уночі 0…+2 °C, вдень 
+8…+10 °C. 

У південних областях 
19  березня синоптики про-
гнозують хмарну погоду з 
проясненнями, можливий мо-
крий сніг. Температура вночі 
становитиме 0…+2 °C, вдень 
+4…+6 °C. 20  березня хмарно, 
місцями сильний дощ. Уно-
чі +1…+3 °C, вдень +6…+8 °C. 
21  березня очікується мінлива 
хмарність, можливий дощ. Ніч-
на температура +1…+3 °C, ден-
на +9…+11 °C. 

 ПОГОДА

Сто днів уряду Яценюка. 
Чи є чим хвалитись? 


