
Дане рішення прийнято у ві-
второк. Деяким вулицям по-

вернуть старі назви. Серед них: 
Вацлава Воровського матиме ім’я 
Миколи Лобачевського, Фурма-
нова стане Теплою, Бойка — Ни-
зинною, Жовтнева — Хмільною. 
Окремим вулицям присвоять ім’я 
загиблих Героїв, учасників АТО: 
Ванди Василевської — імені Во-
лодимира Прокопчука, вулиця 
Макаревича — Дмитра Йовзика, 
Вереснева — Віталія Махновця.

Ще декілька: вул. Володарсько-
го — імені Данила Шумука, Ко-
ротченка — імені Миколи Куделі, 
Коцько — Євгена Сверстюка, про-
вулок Червоноармійський — По-
встанський.

Хоча вулиця Московська не 
підпадає під дію Закону, на думку 
членів комісії її варто переймену-
вати. Тож це питання обговорюва-
тимуть з мешканцями.

Окрім цього, члени робочої 
групи визначилися з пам’ятками 
історії місцевого значення міста 

Луцька, пропонованими до знят-
тя з обліку в зв’язку із заходами 
щодо декомунізації та відсутністю 
підстав взяття їх на облік. Серед 
них: Будинок, у якому в 1709 році 
зупинявся Петро І (вул. Пушкі-
на, 2); приміщення, де жила Паша 
Савельєва (вул. Г. Гулевичівни, 8); 
будинок, у якому була проголоше-
на Радянська влада в Луцьку (вул. 
Лесі Українки, 2); будинок, в яко-
му знаходився Луцький повітовий 
ревком (вул. П’ятницька гірка, 10); 
будинок колишнього окружного 
суду, в якому відбувався «Луцький 
процес» 57 членів КПЗУ (вул. Се-
наторки Левчанівської); будинок, 
у якому знаходилося Тимчасове 
управління (пр. Волі, 2); будинок, 
у якому знаходився Волинський 
обком КП(б)У (вул. Б. Хмельниць-
кого); місце розстрілу членів Луць-
кого антифашистського підпілля 
(вул. Кафедральна, 16) та інші. 
Планують демонтувати п’ять ін-
формаційних дощок на цих будів-
лях та пам’ятник Степанові Бойку.

У Московському міському суді 
розпочався судовий процес 

у справі 73-річного пенсіонера з 
Полтави Юрія Солошенка.

ФСБ звинувачує Солошенка в 
шпигунстві проти Росії. Відповід-
но до російського законодавства, 
йому загрожує від 10 до 20 років 
тюремного ув’язнення. Суд роз-
глядає справу в закритому режимі 
та без попередніх слухань, зазна-
чають Патріоти України.

Протягом багатьох років Со-
лошенко був директором пол-
тавського заводу «Знамя», який 
виготовляв електровакуумні ком-
поненти для радіоелектронної 
зброї. Після розпаду СРСР ке-
рівництво заводу підтримувало 
роботу в основному за рахунок 
замовлень Росії. У 2010 році украї-
нець вийшов на пенсію.

Солошенко був арештований в 
момент загострення відносин Мо-
скви і Києва, 5 серпня 2014 року, 
коли приїхав до Росії на один день 

на запрошення друга. Передбача-
ється, що московський знайомий 
спеціально виманив Солошенка та 
передав його ФСБ.

У московському СІЗО пол-
тавчанин знаходиться вже більше 
року. Усі подробиці справи закри-
ті, оскільки вона має гриф секрет-
ності. Солошенко не визнає себе 
винним.

Юрій Солошенко — най-
старший у списку українських 
політв’язнів, які незаконно утри-
муються в російських в’язницях.
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Нацбанк ліквідував «Дельта Банк»
У НБУ зазначають, що з урахуванням системного значення 
АТ «Дельта Банк», Міністерство фінансів України та Нацбанк 
України обговорювали плани реструктуризації банку та 
можливої участі держави в його рекапіталізації, але, вра-
ховуючи незадовільний стан активів банку, регулятор був 
змушений ухвалити рішення про визнання банку неплато-
спроможним.
Загалом на сьогодні в категорії неплатоспроможних пере-
буває 8 банків, у стадії ліквідації — 58 банків.
Нагадаємо, Нацбанк доручив блокувати грошові перекази 
осіб, які увійшли до списку санкцій РНБО.

З 1 вересня мінімальна 
заробітна плата становить 
1378 грн
Набув чинності Закон України від 17 вересня 
2015 року № 704-VII «Про внесення змін до За-
кону України «Про Державний бюджет України на 
2015 рік». Нагадуємо, роботодавці нараховують 
єдиний внесок на суму нарахованої зарплати за 
видами виплат, які включають основну та додат-
кову заробітну плати, заохочувальні та компенса-
ційні виплати, у тому числі й у натуральній формі.

1,5
до стількох трильйонів гривень у 
серпні збільшився державний і га-
рантований державою борг Укра-
їни. Про це повідомили у прес-
службі Мінфіну. За 8 місяців цього 
року сума держборгу збільшилася  
на 394 млрд 58,7 млн грн.
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Події

Одеський губернатор Міхеіл 
Саакашвілі вважає, що запро-

ваджений Прем’єром Арсенієм 
Яценюком новий порядок роз-
митнення товарів є неприйнятним 
і паралізує роботу бізнесу. Про 
це він написав на своїй сторінці у 
Facebook.

«У черговий раз ДФС намага-
ється провести псевдореформу за-
мість встановлення чесних правил 
гри, що ще більше погіршує стан 
бізнесу. Проігнорувавши надії ім-
портерів на справедливі ціни роз-
митнення, Прем’єр-міністр підпи-
сав постанову № 724, згідно з якою 
усі товари тепер почали розмит-
нювати не за фактичною (згідно з 
Митним кодексом), а за заздале-
гідь визначеною ДФС ціною», — 
повідомив він.

За словами губернатора, наразі 
оформлення на всіх митницях па-
ралізоване.

Саакашвілі уточнив, що но-
вий порядок дозволяє фіскальній 
службі маніпулювати вартістю 
розмитнення в ручному режимі, 
визначаючи ціни на товар за допо-
могою власних баз даних, ігнору-

ючи при цьому реальні договори 
покупки та вказані в них ціни.

«Більше того, ДФС повинна за-
безпечити використання цих орі-
єнтовних цін розмитнення. Упев-
нений, вони з радістю виконають 
це «почесне» завдання, адже це для 
сьогоднішніх корупціонерів навіть 
і краще», — впевнений губернатор.

«Якщо, наприклад, імпортер 
купив деталі для свого машино-
будівного заводу по реальному 
прозорому контракту за 100 000 
доларів, а в митниці він не «свій» і 
в базі ДФС ці деталі коштують 500 
000, то імпортер буде просто по-
ставлений перед фактом», — вва-
жає він.

За його словами, ці ціни роз-
митнення кардинально відрізня-
ються по різних регіонах.

«І нарешті, це суперечить всім 
міжнародним нормам. Україна 
є членом ГАТТ, в якій чітко вка-
зано, що першорядним методом 
є визначення митної вартості за 
ціною контракту. І резервний ме-
тод можна застосовувати тільки 
в тому випадку, якщо ціну контр-
акту визначити не можна. Насі-
ров готовий закрити очі навіть на 
міжнародні норми, аби залишити 
чинні порядки, що паразитують на 
митниці», — додав Саакашвілі.

На думку губернатора, таким 
чином під виглядом реформ ще 
більше погіршується становище 
бізнесу.

Як відомо, раніше Яценюк за-
явив про запровадження єдиного 
стандарту та ціни на розмитнення 
по всій країні. Тоді Саакашвілі по-
хвалив це рішення і назвав його 
«перемогою».

Саакашвілі: Яценюк і Насіров 
паралізували розмитнення товарів

У Луцьку визначилися з переліком 
вулиць та пам’яток, що підпадають під 
декомунізацію

Тарифи на тепло для 
багатоквартирних будинків 
зросли втричі

У Росії хочуть засудити за шпигунство 
73-річного українця

В Україну йде суха холодна погода без 
потепління

Тарифи на тепло для тих, хто живе в 
багатоквартирних будинках, у цьо-
му сезоні будуть утричі вищими, 
ніж торік. Це — в середньому по 
Україні.

У містечку Нетішин Хмельниць-
кої області найнижчий тариф на те-
пло — лише 2,62 грн за квадратний 
метр. Це вдесятеро менше, ніж в 
середньому по країні. Трикімнатна 
квартира опалюється за смішні гро-
ші — скажімо, за квітень вийшло 
117 грн. У цьому сезоні цифра не 
зміниться. Секрет простий: щоб на-
грівати воду в батареях нетішинців, 
не потрібен ані газ, ані вугілля. Те-
плом ділиться сусідня Хмельницька 
теплоелектростанція. Відтак містя-
ни платять лише за доставку блага 
до батареї.

Протилежна ситуація — у Кра-
маторську на Донеччині. Саме тут у 
новому сезоні буде найдорожче те-
пло — 27,90 грн за метр. Рекордний 
тариф стосується не всього міста, а 
лише районів, які обслуговує «Кра-
маторськтеплоенерго». Це 36 тисяч 
абонентів. Містяни, яких гріє інше 
підприємство, матимуть поблажли-
вішу ціну — 20 грн за метр. Таким 
чином, у межах одного міста тариф 
різниться на третину.

Загалом по Україні картина така. 
Якщо не брати в розрахунок Неті-

шин та містечка поблизу інших ТЕС, 
де не зважають на дорогий газ, та-
риф за опалення коливається від 16 
до 20 грн за квадратний метр. Саме 
метрами досі міряють тепло 60% 
українців, які живуть без лічиль-
ників. У кого є теплові лічильники, 
платять десь у півтора раза менше. 
Поки нові платіжки не прийшли, 
тариф можна подивитися на сайті 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.

У постанові від 31 березня 2015 
року затверджені ціни для 170 по-
стачальників тепла. Це більшість, 
але не всі, які обслуговують укра-
їнців. Дрібні теплоенерго без НКРЕ 
узгоджують тарифи з місцевою 
владою. Тарифи різняться, бо різні 
теплоенерго використовують різне 
паливо за різною ціною. А вартість 
споживачам на 70% залежить від 
цього палива.

Голова Нацкомісії з регулювання 
тарифів заявив, що до середини на-
ступного року лічильники будуть на 
будинках усіх без винятку українців. 
А поки, якщо не подобається тариф, 
— усі претензії до місцевої влади. Міс-
цева ж влада навпаки — завжди від-
силає до регулятора.

Днями глава Міненерго Володи-
мир Демчишин заявив, що щороку, за 
рахунок різниці в цінах, дешевий газ 

для населення продавався промисло-
вості за ринковими цінами, відповід-
но відбувалося розкрадання 2 мільяр-
дів кубометрів газу.

«Різна ціна дає можливість облга-
зам і теплокомуненерго зловживати 
своїм становищем. За статистикою, 
близько 2 млрд кубометрів газу, які 
повинні споживатися населенням, з 
великою ймовірністю споживалися 
промисловістю. Газ купувався за ці-
ною 1309 грн, а продавався за ринко-
вою», — сказав Демчишин.

Він наголосив, що за рахунок цієї 
різниці в цінах виникала корупція: 
«На ці кошти створювалися партії, 
купувалися депутати», — зазначив 
міністр.

За його словами, минулого року 
понад 110 млрд грн було виділено 
«Нафтогазу» на погашення боргів 
і компенсацію різниці в тарифах. 
«Якщо ми витрачаємо ці кошти на 
Нафтогаз, ми не витрачаємо їх на інші 
цілі», — сказав Демчишин.

Тарифи на газ
Постанова НКРЕ від 03.03.2015 

№ 583 «Про встановлення роздрібних 
цін на природний газ, що використо-
вується для потреб населення»:

Встановити роздрібні ціни на 
природний газ, що використовуєть-
ся для потреб населення (з ураху-
ванням податку на додану вартість, 
збору у вигляді цільової надбавки до 
чинного тарифу на природний газ 
для споживачів усіх форм власнос-
ті, тарифів на послуги з транспор-
тування, розподілу та постачання 
природного газу за регульованим 
тарифом), у разі використання при-
родного газу:

1) для приготування їжі та/або 
підігріву води — 7,188 грн за 1 м3;

2) для індивідуального опалення 
або комплексного споживання (ін-
дивідуальне опалення, приготуван-
ня їжі та/або підігрів води):

у період з 1 травня до 30 вересня 
(включно) — 7,188 грн за 1 м3;

у період з 1 жовтня до 30 квітня 
(включно):

за обсяг, спожитий до 200 м3 
природного газу на місяць (включ-
но), — 3,600 грн за 1 м3;

за обсяг, спожитий понад 200 м3 
природного газу на місяць, — 7,188 
грн за 1 м3.

За півроку українці 
заробили в Польщі 
понад мільярд євро

За перше півріччя цього року іно-
земці, з яких 90% — українці, за-

робили понад 1 млрд євро. Про це 
свідчать дані національного банку 
Польщі, передає УНН з посиланням 
на «Польське радіо».

За інформацією Нацбанку Поль-
щі (НБП), у першому півріччі іно-
земці в країні, які працюють тут 
менше року, заробили більше 1 млрд 
євро, що в 2 рази більше, ніж рік 
тому.

«У 90% випадків грошова вина-
города виплачується громадянам 
України. Польські підприємці в пер-
шому півріччі подали 403 тис. заяв 
про намір взяти на роботу українців. 
Рік тому цей показник становив 183 
тис.», — повідомив спеціаліст депар-
таменту статистики НБП Ґжеґож 
Доброчек. За відомостями Нацбанку 
Польщі, збільшилася також чисель-
ність заяв із проханням про надання 
дозволу на роботу, які подають самі 
громадяни України. За півроку — 23 
тис., а роком раніше — половина від 
цієї кількості.

Суттєве похолодання, яке при-
йшло на територію України 

вже з 7 жовтня, протримається ще 
тиждень, потім температура трохи 
підвищиться, але залишатимуться 
заморозки, проте в Гідрометцентрі 
зазначають, що теплої погоди вже 
не буде.

«У зв’язку з тим, що з півночі 
Європи до нас рухається холодна 
арктична повітряна маса, то вже 
завтра вона буде в північних об-
ластях України, згодом, 8–9 жов-
тня, майже охопить всю територію 
України, крім Закарпаття та півдня 
Криму. Найближчі п’ять діб суттє-
ве похолодання триматиметься. За 
сьогоднішніми розрахунками, до 
числа 13–14 (жовтня), а на почат-

ку наступного тижня буде трохи 
вища температура, але все одно за-
лишатимуться заморозки», — по-
відомили в Гідрометцентрі.

Також у Гідрометцентрі зазна-
чили, що більше такої високої тем-
ператури, яка була, наприклад, у 
понеділок, — до 20 градусів, не очі-
кується в найближчій перспективі, 
тобто вже встановиться стабільна 
холодна погода.

Теж найближчим часом не очі-
кується першого снігу на території 
України. «Хмарності буде мало, 
тому поки що сніг не прогнозуєть-
ся. Це буде похолодання, але снігу 
та опадів як таких не буде», — за-
значили в Гідрометцентрі.

В Україні діють щонайменше 170 затверджених тарифів на тепло.


