
У перший день осені, 1 вересня, 
ціни на електроенергію «зле-

тять» майже на 20%. Подорожчання 
торкнеться всіх: і містян, і мешкан-
ців села.

Дискусія навколо нових тарифів 
розігралася не на жарт. Виробни-
ки електроенергії запевняють, що 
підвищення назріло вже давно, на-
томість експерти запевняють: нові 
цифри завищені.

Раніше за один кіловат електро-
енергії споживачі платили 37 копі-
йок, а з першого вересня доведеться 
викласти із кишені 45,6 копійки. Цей 
тариф діє, якщо загальний обсяг ви-
користаної електрики за місяць не 
перевищив 100 кіловат. 

Для тих же, хто перевищує цю 
норму, діятимуть інші умови: якщо 
ви спожили від 100 до 600 кіловат — 
заплатите за кожен по 79 копійок. А 
тим, хто перевищив показник у 600 
кіловат, доведеться платити за тари-
фом 148 копійок. 

Колишній міністр житлово-ко-
мунального господарства України 
Олексій Кучеренко впевнений, що 
для більшості українців нові тари-
фи на електрику є непідйомними. За 
його словами, чимало українців від-
давали за комунальні послуги остан-
ню копійчину за старими цінами, а 
тепер їм підняли вартість кіловату 
та ще й понизили обсяг споживання 
найдешевшої електрики. 

«Підвищення б’є, у першу чергу, 
по цій категорії — 100–600 кіловат-
годин. Раніше найменший обсяг де-
шевої електроенергії був 150 кіловат, 
тепер став 100. І зараз жодна родина 
не поміщається в ці сто кіловат», — 
наголосив він. 

Натомість фахівці, аби хоч якось 
заощадити на електриці, радять ви-
микати з розеток усі прилади, які 
перебувають у режимі очікування, 
— телевізори, мікрохвильовки, маг-
нітофони. Нагрівати воду в бойлері 
вночі, коли діє знижений тариф, та 
оснастити оселю енергоощадними 
лампочками.
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Віталій Кличко вступив до 
Блоку Петра Порошенка
Мер Києва Віталій Кличко став членом партії Бло-
ку Петра Порошенка. Відповідне рішення було 
ухвалено на з’їзді партії.
Таким чином, партії «УДАР» та БПП прийняли рі-
шення про об’єднання — Віталій Кличко та ще 18 
членів «УДАРу» увійшли в БПП. Делегати з’їзду од-
ноголосно проголосували за рішення про злиття 
партій. Сам Кличко офіційно очолив партію «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність». 

«Народний фронт» не йде на 
місцеві вибори
Лідер «Народного фронту», Прем’єр-міністр Укра-
їни Арсеній Яценюк заявив про те, що його партія 
не висуватиме своїх кандидатів на місцеві вибори, 
які відбудуться 25 жовтня. Раніше заступник голо-
ви парламентської фракції «Блок Петра Порошен-
ка» Ігор Кононенко заявив, що його партія «готова 
піти на вибори з окремими представниками «На-
родного фронту» у випадку, якщо партія Яценюка 
відмовиться від участі в місцевих виборах.

43%
на стільки з березня 2014 року через де-
вальвацію гривні скоротилося оформ-
лення кредитів у валюті, інформує НБУ.  
На початок серпня цього року валютні 
кредити мали 55,8 тисячі українців. За-
гальна сума їхнього боргу — 2,4 млрд 
доларів США.
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Електроенергія в Україні подорожчала. І це не кінець

Події

За знищену військову техніку противника 
українські військовослужбовці вже 
отримали близько 724,5 тисячі гривень

Продовжуються виплати спе-
ціальних грошових винагород 
військовослужбовцям Збройних 
Сил України, які беруть участь в 
антитерористичній операції.

За знищену військову техніку 
противника українські військо-
вослужбовці вже отримали близь-
ко 724,5 тисячі гривень. Крім 
того, бійцям виплачено понад 3 
мільйони гривень за успішне ви-
конання бойових завдань у складі 
підрозділів та понад 58 мільйонів 
гривень за безпосередню участь у 
бойових діях. 

Сім’ям загиблих військовос-
лужбовців Збройних сил Украї-
ни — учасників АТО у 2015 році 
виплачено 507 мільйонів гривень 
одноразової грошової допомоги. 
Понад 138 мільйонів гривень до-
помоги учасники АТО отримали 
у зв’язку з пораненням та інвалід-
ністю.

На сьогодні на лікуванні та 
контролі в закладах охорони 
здоров’я Міноборони перебуває 

190 військовослужбовців Зброй-
них сил України та 4 військо-
вослужбовці інших формувань, 
які були поранені в ході анти-
терористичної операції. 138 вій-
ськовослужбовців Збройних сил 
України проходять реабілітацію 
у санаторно-курортних закладах. 
35 українських військовослуж-
бовців проходять лікування за 
кордоном. Із них 18 — у Німеччи-
ні, по троє — в Румунії, Угорщи-
ні та Литві, по двоє — у США та 
Австрії та по одному — в Ізраїлі, 
Великій Британії, Словаччині та 
Польщі.

З 1 вересня українцям підвищили 
зарплати та соцвиплати

Прожитковий мінімум на одну 
особу буде становити 1330 

гривень, для дітей до 6 років — 
1167 грн, для дітей віком від 6 до 18 
років — 1455 грн, для працездат-
них осіб (що дорівнює мінімальній 
заробітній платі) — 1378 грн, для 
непрацездатних осіб (що дорівнює 
мінімальній пенсії) — 1074 грн. 
Про це на брифінгу повідомив мі-
ністр соцполітики Павло Розенко.

Окрім розміру мінімальної 
зарплати, буде підвищена став-
ка першого тарифного розряду 
єдиної тарифної сітки. «Це дуже 
важливий показник для праців-
ників культури, освіти, медицини, 
соціальної сфери, спорту тощо. 
Одне лише підвищення мінімаль-
ної зарплати не дає повноцінного 
збільшення заробітних плат», — 
зауважив він.

Міністр пояснив, що «з 2009 
року перший тарифний розряд ві-
дірвали від мінімальної заробітної 
плати, внаслідок чого оплата пра-
ці низькокваліфікованих праців-
ників бюджетної сфери зростала 

більшими темпами, ніж оплата 
праці висококваліфікованих пра-
цівників». «Уряд зараз змінює 
філософію цього процесу, філосо-
фію підходів до оплати праці. Ми 
будемо стимулювати збільшення 
заробітних плат висококваліфіко-
ваним працівникам, — наголосив 
Павло Розенко. — Це означає, що 
більш кваліфіковані працівни-
ки бюджетної сфери отримають 
збільшення зарплати на 18%. Так, 
наприклад, заробітна плата вчите-
лів залежно від категорії зросте від 
470 до 605 гривень».

Говорячи про пенсійне забез-
печення, Міністр відзначив, що 
розмір усіх видів пенсій зросте в 
середньому на 13,2%.

Павло Розенко також заува-
жив, що саме внаслідок підвищен-
ня мінімальних соціальних стан-
дартів забезпечується підвищення 
рівня життя насамперед соціально 
незахищених верств населення. 
Індексація ж, за його словами, під-
вищує добробут більш заможних 
громадян. 

У Рівненській області військові торгували 
боєприпасами

31 серпня обіцяло бути напруже-
ним днем. Депутати-радикали з 
самого ранку заблокували пре-
зидію Ради, щоб не допустити 
голосування скандальних змін до 
Основного Закону України. Після 
півторагодинних консультацій 
нардепи все ж таки більшістю в 265 
голосів ухвалили в першому чи-
танні Законопроект про внесення 
змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади. 

У цей же час під стінами парла-
менту відбувається акція протесту, 
в якій були задіяні активісти гро-
мадських організацій, прості гро-
мадяни, а також представники по-
літичних сил, зокрема «Свободи», 
Радикальної партії Олега Ляшка, 
«Укропу», «Республіканської плат-

форми». «Правий сектор» перекрив 
дорогу. 

Під час сутичок між міліцією, 
бійцями Нацгвардії та протесту-
вальниками застосовувалася вогне-
пальна зброя, в одну та іншу сторону 
полетіли димові шашки. Хтось ки-
нув бойову гранату. Цим невідомим 
виявився «свободівець» із батальйо-
ну «Січ» Ігор Гуменюк. У результаті 
131 поранений, 7 — важко поранені, 
один вбитий. Від кульового проник-
нення в серце помер солдат стро-
кової служби Національної Гвардії 
Ігор Дебрін.  Загиблому бійцеві було 
всього 25 років. Родом з Херсонської 
області. Призваний навесні цього 
року. Ще двоє нацгвардійців помер-
ли в лікарні — призовник із Жовтих 
Вод Дмитро Сластиков та Олек-
сандр Костина із Херсонщини, 1995 
року народження. 

Як заявив міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков, МВС розсліду-
ватиме заворушення під Верховною 
Радою як теракт. Покарають не тіль-
ки того, хто це зробив, а й організа-
торів дійства. Як відомо, за участь 
у сутичках під Верховною Радою 31 
серпня затримано 18 осіб, ще 13 від-
пустили, бо інформація щодо їхньої 
провини поки не підтвердилася. 
Про це повідомив радник міністра 
внутрішніх справ Зорян Шкіряк у 
Facebook: «Вбивство бійця Нацгвар-
дії та поранення близько 130 пра-
воохоронців не пройде безкарно. І 
організатори, і виконавці цього по-
літично-кримінального кривавого 
свавілля будуть знайдені та покара-
ні. Органи правопорядку діятимуть 
жорстко та безкомпромісно!», — за-
явив Шкіряк.

Наталія УСТИМЧУК

На рівненському полігоні опе-
ративники управління кар-

ного розшуку УМВС України у 
Рівненській області спільно із 
військовою контррозвідкою за-
тримали військовослужбовців із 
Львівщини та Хмельниччини, які 
намагалися продати боєприпа-
си. Про це повідомили в ГУ МВС 
України у Рівненській області.

За словами заступника началь-
ника УМВС України у Рівненській 
області Володимира Голубоша, 
молодший сержант Збройних Сил 
України зі Львівщини за 4 тис. грн 
збув рівнянину десять гранат РГД-
5 та запали до них.

«Цього військовослужбовця 
затримали в порядку статті 208 
Кримінально-процесуального ко-
дексу та помістили в ізолятор тим-
часового утримання Рівненського 
міськвідділу міліції», — повідомив 
Голубош.

Це була його друга спроба про-
дати боєприпаси. Десять днів тому 
військовослужбовець за 200 дола-
рів США продав шість гранат.

Як відзначив правоохоронець, 
цього ж вечора правоохоронці 
спільно із представниками вій-
ськової контррозвідки затримали 

на полігоні лейтенанта Збройних 
Сил України, уродженця Хмель-
ницької області, який намагався 
збути за дві тисячі гривень три 
тротилові шашки та стільки ж за-
пальних трубок із бікфордовими 
шнурами загальною вагою 800 г. 
Під час особистого огляду офіце-
ра правоохоронці виявили ще й 
100-гривневу грошову купюру, у 
яку була загорнута біла подрібне-
на порошкоподібна речовина, схо-
жа на метамфетамін. Водночас під 
час огляду території рівненського 
полігону правоохоронці та контр-
розвідники виявили сховище, де 
було 450 патронів до автоматичної 
стрілецької зброї калібру 5,45 мм. 
На нього вказав сам лейтенант.

«Стосовно лейтенанта, у якого 
були тротилові шашки, після про-
ведення відповідних експертиз ви-
рішуватиметься питання щодо об-
рання міри запобіжного заходу», 
— відзначив Голубош.

Представники військової 
контррозвідки та міліції виявили 
ще майже тисячу патронів калібру 
5,45 мм, які були приховані затри-
маним на рівненському полігоні. 
Зараз там працює слідчо-опера-
тивна група.

Протести під Верховною Радою 
вилились у криваву сутичку


