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Дипломи «вишів» із окупованих 
територій недійсні 
Дипломи вищих навчальних закладів, які залишаються на 
окупованій частині території України, не визнає жодна дер-
жава світу. Про це заявив заступник директора департаменту 
вищої освіти Міністерства освіти і науки України Микола 
Фоменко в ефірі програми «Донбас. Реалії» на радіо «Свобо-
да». «Нам уже стали надсилати дипломи, які там видають. Цим 
вони, мабуть, хотіли показати, що вищі навчальні заклади 
працюють. Утім, це не дипломи, а якісь нотатки слідчого. 
Зрозуміло, що такі документи ні в Україні, ні в Європі не ви-
знаватимуться», — заявив чиновник. 

МРЕВ більше не буде 
«Необхідно змінювати правила, а не людей, не 
тільки карати, а попереджувати, — зазначила 
перший заступник міністра МВС Ека Згуладзе. 
— Кожен працівник матиме право власноруч 
підписувати документи, а не ходити до керів-
ника за підписом». Чиновниця додала, що у 
сервісних центрах встановлять уніфіковану 
вартість послуг. «На сьогодні в Україні функці-
онує 228 центрів МРЕВ. Їх буде скорочено до 
64, ми плануємо запровадити ще 15 мобільних 
центрів», — запевнила Згуладзе. 

20
стільки відсотків вартості кож-
ного придбаного енергозбері-
гаючого котла держава обіцяє 
компенсувати українцям, які 
купуватимуть їх для опалення 
своїх осель. Виплати проводи-
тимуть через «Ощадбанк». 
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Актуально
Юлія ТИМОШЕНКО: 

Депутат Верховної Ради, екс-
прем’єр Юлія Тимошенко в 
ефірі «Шустер Live» на телеканалі 
«112 Україна» минулої п’ятниці 
нещадно розкритикувала уряд 
Яценюка стосовно підняття тарифів 
на газ, електроенергію, теплопос-
тачання. 

За словами колишньої глави 
уряду, в цінах, які пропонує чинна 
влада населенню, закладена величез-
на складова корупції. А в нинішніх 
умовах економічної кризи, війни та 
повального зубожіння людей ці речі 
є неприйнятними для суспільства, й 
тому негайно треба покласти край 

цій вакханалії з цінами, якщо Украї-
на хоче залишитися на карті світу як 
держава. 

СИСТЕМА СУБСИДІЙ НА ЖКП 
В УКРАЇНІ — АБСОЛЮТНИЙ 
ФЕЙК 

Юлія Тимошенко вважає, що 
система субсидіювання на житло-
во-комунальні послуги потребує 
доопрацювання та є надмірно бю-
рократизованою. За її словами, вона 
має формуватися таким чином, щоб 
людина мала можливість, окрім 
сплати за газ, електрику, тепло, виді-
ляти кошти ще й на ліки, одяг, осві-

ту тощо, як це відбувається в інших 
країнах світу. Наприклад, у сусідній 
Польщі передбачено на ЖКП 16% 
від бюджету родини. А ті, хто ви-
трачає більше, отримують субсидію. 
«У нас такого не існує. У нас субси-
дія — абсолютний фейк», — сказала 
Тимошенко. 

Щоб не бути голослівною, полі-
тик навела приклади субсидування 
й в інших державах. Приміром, орі-
єнтовна частина витрат від доходів 
сім’ї на житлово-комунальні по-
слуги в Канаді становить 6%, у Спо-
лучених Штатах — 10%, в Німеччи-
ні — 12%. «Це заможні країни. Але 
родини не можуть собі дозволити 
витрачати більше на ЖКП. В Украї-
ні після підняття тарифів ця цифра 
сягає 48%. 50,2% люди тратять на 
харчування. А тепер складіть 48% на 
ЖКП і 50,2%, які йдуть на їжу. Що 
залишається? Нічого. А ще ж треба 
на ліки, одяг, навчання дітей…» 

Окрім того, Юлія Тимошенко вва-
жає, що процедура отримання субси-
дій в Україні є занадто ускладненою, 
через що вона автоматично стає не-
доступною для більшості людей. Як 
приклад навела одну з областей. 

«Щоб оформити субсидію офі-
ційно, соціальні служби просять: 
перше — довідку про склад сім’ї, 
друге — довідку про склад сім’ї чо-
ловіка, дружини з інформацією про 
власника, загальну площу житла, 
кількість прописаних осіб, тре-
тє — копію технічного паспорта на 
земельну ділянку, четверте — оригі-
нал трудової книжки, п’яте — копію 
паспорта й ідентифікаційного коду, 
шосте — довідку про наявність за-
боргованості за спожиту енергію у 
2014 році, сьоме — копію муніци-
пальної карти, восьме — декларацію 
про доходи та витрати за 12 попере-
дніх місяців, десять аркушів чисто-
го паперу, дві нові кулькові ручки 
та дві теки. А тепер уявіть собі, хто 
пройде всі ці кола пекла, заповнить 
ці документи й отримає цю субси-
дію?» — каже Тимошенко. 

ЧЕРЕЗ ЗАВИЩЕНІ НОРМАТИВИ 
СПОЖИВАЧІ СПЛАЧУЮТЬ 
ЗА ТЕПЛО ВДВІЧІ БІЛЬШЕ 

В Україні нормативи на тепло 
для громадян завищені вдвічі й по-
винні бути знижені до обґрунтова-
них стандартів «державних норм 
для будівництва», що дозволить зна-
чно зменшити витрати українців на 
теплопостачання. 

Для порівняння Юлія Володими-
рівна зіставила нормативи, які діють 
у Росії та в Україні. 

В Україні на один квадратний 
метр встановлений норматив у 
0,0245 гігакалорії, у той час як у ро-
сійських Іркутську та Якутії, де зна-
чно суворіший клімат, цей показник 
становить 0,0283 гігакалорії на ква-
дратний метр. 

«Ми можемо порівняти темпе-
ратуру в Якутії та в Україні? Постає 
запитання, хто дав право в Україні 
встановлювати таку норму спожи-
вання тепла на квадратний метр, як 
у Якутії?» — обурилася вона. 

Також політик нагадала, що в 
Україні існують затверджені «дер-
жавні норми для будівництва — так 
звані ДБН», згідно з якими спожи-
вання тепла встановлюється на рівні 
0,0128 гігакалорії на один квадрат-
ний метр. 

«У два рази менше, ніж сьогодні 
заклали в тарифи, базуючись невідо-
мо на яких показниках», — резюму-
вала депутатка. 

КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ 
РОЗ’ЇДАЮТЬ ГАЗОВИДОБУВНУ 
ГАЛУЗЬ 

Політик також вважає, що га-
зова сфера в Україні потребує тер-
мінового реформування через не-
ефективність діяльності. «Якщо 
мені на тиждень дадуть трошечки 
подивитися на бухгалтерські доку-
менти «Укргазвидобування», я вам 
покажу, що ціна насправді нижча, 
тому що там завищені ціни. В нас 
«Укргазвидобування» добуває газ, 
«Укртрансгаз» транспортує газ. 
Справжня реформа в тому, щоб за-
лишити ці дві структури, а цю над-
будову НАК «Нафтогаз», яка покли-
кана концентрувати всі гроші, треба 
ліквідувати, — підкреслила Юлія 
Тимошенко. — Необхідно зробити 
все, щоб корупція була зупинена». 

РЕАЛЬНА ЦІНА НА ГАЗ — 2355,7 
ГРИВНІ, А НЕ 7188 

Юлія Тимошенко вважає, що 
нові тарифи на житлово-комунальні 
послуги та природний газ для насе-
лення є безпідставно завищеними, 
тому пропонує Верховній Раді дослі-
дити обґрунтованість такого підви-
щення цін шляхом створення тим-
часової слідчої комісії. 

За словами політика, ціна на 
природний газ для населення зави-
щена майже втричі. «Треба зрозумі-
ти реальний тариф на український 
газ. Для України сьогодні потрібно 
21,5 мільярда газу. Ми видобуваємо 
19,5 млрд. Додаємо ПДВ і отримуємо 
1111,9 гривні за тисячу кубів. Дода-
ємо до них 2 мільярди російського 
газу за ціною 248 доларів за тисячу 
кубів. Додамо тариф на транспор-
тування до споживача й одержимо 
ціну-мікс за цей російсько-україн-
ський газ. Це 1609,2 гривні. Тобто 
якщо ми все з вами повністю скла-
демо, з урахуванням усіх складових, 
ринковий тариф із транспортуван-
ням становитиме 2355,7 гривні. А 
тепер порівняємо дві ціни — 7188 
гривень, які нам сьогодні запропо-
нував уряд, і реальну, обґрунтовану 
ринкову ціну, яка базується на мік-
сі російського й українського газу, 
— 2355,7 гривні». Різниця майже в 
п’ять тисяч. 

У зв’язку з цим лідер фракції 
«Батьківщина» запропонувала ство-
рити ТСК щодо обґрунтованості 
підвищення тарифів на газ і послу-
ги ЖКГ та висловила готовність цю 
комісію очолити. «Я хочу запропо-
нувати створити, а це абсолютно 
дозволено законом, слідчу комісію в 
парламенті, яка всі фракції об’єднає 
та яка ці тарифи розкладе до моле-

кул і атомів, проаналізує кожен бух-
галтерський документ і покаже вам, 
із чого складається, та вийде на пра-
вильний тариф. І це було би доброю 
допомогою уряду, щоб уряд також 
відкрив очі та подивився на це», — 
підкреслила вона. 

«Ми мусимо в такий важкий час 
починати з окупної ринкової, але мі-
німальної ціни, а вже потім потрош-
ки — разом зі зростанням доходів 
людей, із відродженням економіки, 
разом зі становленням країни та бю-
джету, після зняття всіх дефіцитів — 
піднімати ціни на газ для того, щоб 
отримувати додаткові інвестиційні 
та податкові ресурси», — наголосила 
Юлія Володимирівна. 

ТРЕБА ПОЗБАВИТИ 
ОЛІГАРХІВ ВПЛИВУ НА 
КОМІСІЮ З РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

Юлія Тимошенко переконана, 
що за завищеними тарифами для на-
селення стоять олігархи, які контр-
олюють обленерго та Національну 
комісію з регулювання електроенер-
гетики, тож їх треба позбавити цьо-
го впливу. 

«За те, що у вас завищений та-
риф, треба «дякувати» цим людям, 
тому що єдина комісія — Національ-
на комісія з регулювання електро-
енергетики та комунальних послуг 
(НКРEКП) — це ті, хто встановлю-
ють тарифи, закладають норми ви-
трат, встановлюють норми, яких 
узагалі в світі не існує. Ця комісія 
багато років перебуває під впливом 
олігархів. Вони її тримають, вони 
її фінансують, вони їй ставлять за-
вдання», — зазначила Тимошенко. 

Депутат також повідомила, що 
найближчим часом буде ухвалюва-
тися законопроект про Комісію з 
питань регулювання електроенер-
гетики, тому головним завданням 
вона вбачає перетворення НКРЕ в 
незалежну інституцію, яка буде під-
контрольною громадськості. 

«Нам потрібно її відкрити для 
суспільства. Там мусять бути спо-
живачі, громадськість, профспілки, 
роботодавці, енергетики, газовики. 
Це мусить бути абсолютно відкри-
тий для суспільства орган», — під-
креслила вона. 

Тимошенко також переконана, 
що «тарифи, їх структура мають ви-
ставлятися публічно, а сьогодні це 
— таємниця за сімома замками». 

Крім цього, лідер фракції вва-
жає, що для наведення порядку в 
економіці потрібно якнайшвидше 
призначити керівника Антимоно-
польного комітету України. 

Орієнтовна частка витрат на ЖКГ в Україні та інших країнах світу 
(від середньої заробітної плати)

Нові тарифи на газ для населення 
є безпідставно завищеними 
Реальна ціна на блакитне паливо — 2355,7 гривні, а не 7188, які запропонував українцям уряд 


