
На дошках оголошень біля під’їздів 
луцьких багатоповерхівок нещо-
давно з’явилися повідомлення про 
збільшення тарифів за утримання 
будинку. Платня, залежно від бу-
дівлі, зростає від 30 до 50 відсотків. 
Що змусило комунальників Луцька 
піти на такий крок, дізнавалися 
«Відомості». 

Зростання мінімальної заробіт-
ної плати і вартості енергоносіїв ста-
ло основною причиною для збіль-
шення тарифів у Луцьку. Принаймні 
так пояснили у міській раді. 

— Востаннє ми переглядали та-
риф на утримання будинку в 2010 
році, — розповіла «Відомостям» 
заступник міського голови Лариса 
Соколовська. — У ньому мінімаль-
на заробітна плата була закладена 
на рівні 650 гривень, а 1 кВт елек-
троенергії — 24 коп. За цей час мі-
німальна зарплата зросла на 76,5%, 
а вартість електроенергії — майже 
на 50%. У результаті минулого року 
у деяких ЖЕКів навіть була про-
блема з виплатою зарплатні. Тому і 
виникла необхідність у приведенні 
тарифів до економічно обґрунто-
ваного рівня. Зазначу, що тарифи 
для кожного будинку формуються 
індивідуально. Кожна людина може 
подати свої зауваження, навіть уза-
галі відмовитися від послуги, якщо 
вона не надається. Або ж створити 
об’єднання співвласників, забрати 
на свій баланс будинок і керувати са-
мим. Багато лучан бояться створю-
вати об’єднання, тому що у будинку 
давно не проводився капітальний 

ремонт. Даремно. Тому що для під-
тримки об’єднання співвласників 
у бюджеті закладена солідна сума. 
Можна розробити кошторис, при-
йти у міську раду, і ми допоможемо 
грішми. 

Якщо проаналізувати кошто-
рис, складений ЖЕКами, то можна 

побачити, що найбільше люди ма-
ють платити за технічне обслугову-
вання, поточний ремонт внутріш-
ньобудинкових систем загального 
користування та поточний ремонт 
конструктивних елементів. Примі-
ром, якщо в цілому утримання ква-
дратного метра у будинку коштува-

тиме 2 гривні 29 копійок (це з ПДВ), 
то цілу гривню з цієї суми доведеть-
ся платити лишень за ці дві послуги. 
Лучанам і справді можна задумати-
ся, чи варто за них платити. Адже, 
як показує досвід, поточний ремонт 
у під’їздах мешканці, як правило, 
роблять за власні гроші. Тому, зі-
бравши загальні збори та прийняв-
ши рішення, зменшити платню за 
утримання будинку можна ледве не 
вдвічі. 

Прецедент у Луцьку вже є. Жи-
телі будинку №47 на вулиці Гордіюк 
відмовилися від п’яти з 11 запропо-
нованих послуг. 

Депутат міськради Роман Бонда-
рук запропонував інший шлях: коли 
вже лучани мають платити більше, 
то нехай ЖЕКи складуть плани, 
коли та в якому обсязі робитимуть 
поточні ремонти у під’їздах. Щоб не 
вийшло так, що люди платять, а за 
що — незрозуміло. 

До речі, запропоновані тарифи 
на утримання будинків є одними з 
найвищих в Україні. Наприклад, у 
Вінниці платню за утримання бу-
динку змінювали у червні минулого 
року. Так, вартість утримання ква-
дратного метра у багатоповерхівках 
із ліфтом становить 2 гривні 7 ко-
пійок (із ПДВ). У Чернігові ця сума 
складає 1 гривню 47 копійок (тариф 
змінювали у квітні 2012-го). Спита-
ти б: чому лучани мають платити у 
середньому 2 гривні 30 копійок? Тим 
більше, що ще у жовтні 2012 року 
рівень відшкодування затвердже-
ними тарифами фактичної собівар-
тості утримання будинків у Луцьку 

становив 96,5% (дані отримані в де-
партаменті житлово-комунального 
господарства та будівництва ОДА). 
Інакше кажучи, щоб тарифи покри-
вали собівартість, їх треба було під-
няти на 3,5%. А піднімають на 30%. 
Не закруто?

До речі, створити ОСББ, як реко-
мендує Лариса Соколовська, також 
не панацея. Хоча платня за утриман-
ня будинку в ОСББ і справді менша. 
Як повідомила «Відомостям» голова 
Асоціації ОСББ «Лучани» Юлія Са-
батюк, за квадратний метр обслу-
говування жильці платять від 1,27 
до 1,71 копійки. Проте у цю суму не 
включено ремонт. На нього люди 
«складаються» окремо. Тож, якщо у 
будинку давно не було капітального 
ремонту, викласти доведеться чима-
леньку суму. Отримати гроші з бю-
джету не так просто. 

— У бюджеті міста дійсно на 
підтримку об’єднань співвласників 
закладено мільйон гривень, — за-
значила пані Юлія. — Але щоб отри-
мати гроші, приміром, на заміну 
даху, самі жильці мають вкласти у 
його ремонт 20% вартості. Тобто, 
щоб зробити ремонт на 100 тисяч 
гривень, люди мають із власних ки-
шень заплатити 20 тисяч. 

Наразі більшість будинків лучан 
обслуговують ЖЕКи. А вони сьогод-
ні пропонують платити європейські 
ціни за свої послуги. Проте європей-
ську якість гарантувати не хочуть. 

Остаточне слово у питанні під-
вищення тарифів має сказати ви-
конком міської ради. 

Наталка СЛЮСАР 

Лучани матимуть найвищі в Україні тарифи за утримання будинків? 
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На Полтавщині зловили серійного 
маніяка-ґвалтівника 

Про це повідомив прокурор 
Полтавської області Андрій 

Миронов. Він зазначив, що 26-річ-
ного злочинця затримали ще 2 
лютого, в одному з сіл Миргород-
ського району, де проживали його 
батьки. Зараз доведено причет-
ність чоловіка до шести нападів на 
жінок, п’ятьох із них було зґвалто-
вано. 

«12 січня він напав на голову 
Автозаводського райсуду, побив 
її та пограбував. Решта всіх ви-
падків, окрім судді, були пов’язані 
з сексуальним насильством над 
жінками. Він також їх грабував і 
забирав мобільні телефони, речі...» 
— розповів Миронов. За словами 
прокурора, співмешканка злочин-
ця здавала крадені речі в ломбард. 

Цікаво, що затримати маніяка 

допомогли повії. Чоловік якось за-
просив одну з них додому і там із 
неї знущався, одержуючи при цьо-
му насолоду. Раніше він був двічі 
судимий за крадіжки і вийшов на 
свободу півроку тому. Зараз три-
ває перевірка на причетність за-
триманого до низки інших злочи-
нів. За скоєне він може одержати 
до 12 років позбавлення волі. 

Українське зерно 
найактивніше купують в ЄС 
Про це повідомив міністр аграрної політики та продо-
вольства Микола Присяжнюк, інформує прес-служба 
Мінагропроду. «В 2012 році на ринок ЄС поставлено 
7,7 мільйона тонн зерна на суму 1,9 мільярда доларів. 
Лідерами за обсягами імпорту українського зерна 
також залишаються Єгипет (5,5 мільйона тонн на 1,4 мі-
льярда доларів) і Саудівська Аравія (1,9 мільйона тонн 
на 509 мільйонів доларів)», — зазначив Присяжнюк. За 
обсягами експорту пшениці Україна посідає 8-е місце у 
світі, ячменю — 4-е. 

У США в січні з’явилося 157 
тисяч нових робочих місць 
Кількість робочих місць у США зросла в січні на 157 
тис. Про це повідомило Міністерство праці країни. 
Показник безробіття піднявся до 7,9% з 7,8%, зафіксо-
ваних у грудні. Експерти, опитані Bloomberg, очікували 
зростання кількості робочих місць у січні на 165 тис. 
Зростання числа зайнятих на тлі підвищення безро-
біття пов’язане з тимчасовими труднощами. Надалі 
американський ринок праці, на думку експертів, має 
стабілізуватись у зв’язку зі зростанням споживчих 
витрат.

71
стількох мільярдів гривень 
досяг у країні за підсумками 
минулого року обсяг безготів-
кових операцій за допомогою 
платіжних карток, що у півтора 
разу більше, ніж у 2011-му (46,3 
мільярда), повідомили в НБУ. 

Ліквідація нововолинських шахт відтермінована на один рік 

2 лютого у місті Нововолинську від-
бувся мітинг, організований Волин-
ським територіальним комітетом 
профспілки працівників вугільної 
промисловості та присвячений 
головній проблемі шахтарського 
регіону — закриттю шахт №1, №5 і 
№9. У мітингу взяли участь близько 
тисячі гірників і мешканців міста. 
Перед присутніми виступили гене-
ральний директор ДП «Волиньву-
гілля» Анатолій Заболотній, голова 
Волинського теркому профспілки 
вугільної галузі Юрій Калістратов, 
міський голова Віктор Сапожніков, 
директор передпускової дирек-
ції шахти №10 «Нововолинська» 
Петро Солоп, народний депутат від 
ВО «Свобода» Євген Мельник та 
інші представники влади і вугіль-
них підприємств. 

— Вугільна галузь переживає не 
найкращі часи, — звернувся до при-
сутніх очільник ДП «Волиньвугіл-
ля» Анатолій Заболотній. — Питан-
ня закриття шахт постало не тільки 
у Львівсько-Волинському басейні, а 
й на Сході України. Однією з голо-
вних проблем волинської вугільної 
галузі є реалізація вугілля. Склади 
ДП «Волиньвугілля» забиті «чорним 
золотом». Із тією самою проблемою 
стикнулись і львівські шахти. На 
виплату волинським гірникам що-
місяця потрібно близько тридцяти 
мільйонів гривень. Не секрет, що 
ми заробляємо від двох до чотирьох 
мільйонів. А тому нас рятує держав-
на дотація — 213 мільйонів на рік по 
собівартості. 

Так як зольність волинського 
вугілля становить 45-55%, а елек-
тростанції потребують 20%, по-
трібно збагачення на фабриці. І тут 
виникла проблема. Річ у тому, що 

Червоноградська ЦЗФ є приватною. 
В руках нових власників опинилося 
і ПАТ «Західенерго», в яке зі Сходу 
України постачається вугілля вищої 
якості. Щоб врятувати ситуацію, 
нам потрібно будувати свою міні-
збагачувальну фабрику. Проте на це 
треба кошти. 

Що стосується запасів і видобут-
ку вугілля, хочу сказати, що план на 
2013 рік становить 420 тисяч тонн. 
Промислові запаси складають 10152 
тис. тонн. Роботи вистачить не на 
один рік. На шахті №1 «Шахтоуправ-
ління «Нововолинське» видобува-
ється якісне вугілля, на шахті №9 
«Нововолинська» вводиться нова 
лава, шахта «Бужанська» — найпер-
спективніша серед чотирьох підпри-
ємств, і її потрібно розвивати. За-
лишається шахта №5, на якій запаси 
майже вичерпані. Щоб це підприєм-
ство працювало далі, необхідно 10 
мільйонів гривень на ремонт стволів 
і заміну стаціонарного обладнання. 

Як бачимо, бажання та можли-
вості у волинських гірників є. По-
трібні лише кошти на обладнання 
лав і закупівлю техніки. Не можу 
не сказати, що у грудні за сприяння 
Волинської ОДА в особі губернатора 
Бориса Клімчука в рамках програми 
«Державна підтримка будівництва 
вугле- та торфовидобувних підпри-
ємств, їх технічного переоснащення, 
у тому числі здешевлення та пога-
шення кредитів, а також виконання 
програми реновації гірничошахтно-
го обладнання» з держбюджету на 
ДП «Волиньвугілля» для придбання 
та капітального ремонту устатку-
вання було виділено 15,8 мільйона 
гривень. Отже, незважаючи на всі 
труднощі, ми не втрачаємо оптиміз-
му та надії і сподіваємося, що про-
блеми вугільної галузі розв’яжуться 

позитивно, а гірники працювати-
муть надалі. 

— Ось уже більше 25 років буду-
ється шахта №10 «Нововолинська», 
запаси якої становлять 37 мільйонів 
тонн і на яку всі ми покладаємо на-
дії, — сказав директор передпускової 
дирекції шахти №10 Петро Солоп. — 
Але щоб її запустити, потрібно ще 
близько 500 мільйонів гривень. На 
сьогодні таких коштів, на жаль, у нас 
немає. А потрібно утримувати про-
хідницьку бригаду, яка є головною 
артерією дільниць ВШТ, вентиляції 
та продовжувати добудовувати шах-
ту, щоб у разі закриття інших шахт 
гірники мали де працювати. Хочеть-
ся вірити, що всі питання з часом 
будуть вирішені і новобудова все ж 
таки запуститься. 

Міський голова Віктор Сапож-
ніков у своєму виступі зазначив, 
що для того, щоб врятувати ситуа-
цію, потрібно відновити діяльність 
території пріоритетного розвитку, 
яка колись врятувала місто під час 
закриття шахт у 90-х. Адже, якщо 
ліквідувати шахти у Нововолинську, 
без роботи може залишитися більше 
4000 чоловік, у яких є сім’ї, які треба 
утримувати. Зі свого боку він пообі-
цяв робити все можливе для того, 
щоб вугільні підприємства Ново-
волинська працювали. Наприкінці 
виступу міський голова повідомив 
шахтарів про те, що у Кабінеті Мі-
ністрів готується постанова, у якій 
ідеться про те, що у 2013 році шахти 
Нововолинська закриватися не бу-
дуть. 

Такий мітинг відбувся і у сусід-
ньому місті Червонограді, де також 
до списку ліквідації потрапило де-
кілька вугільних підприємств. 

Жанна МАРКОВСЬКА
м. Нововолинськ

Хорошковського змусили продати «Інтер» 
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Голова правління центру при-
кладних політичних дослі-

джень «Пента» Володимир Фесен-
ко вважає, що колишній перший 
віце-прем’єр України Валерій Хо-
рошковський був змушений про-
дати телеканал «Інтер». 

«Конфлікт між Хорошков-
ським і Азаровим, телевізійна ві-
йна «Інтера» проти уряду Азарова 
була не в інтересах влади», — ска-
зав він на прес-конференції в по-
неділок у Києві. 

Фесенко вважає, що в інтер-
есах влади було зберегти «Інтер» 
як інформаційну зброю на прези-
дентські вибори 2015 року. «Я вва-
жаю, що було колективне рішення 
влади, рішення в інтересах влади», 
— зазначив експерт. 

При цьому він додав, що бага-
тьох здивувала сума в $2,5 мільяр-
да, що є явно завищеною. 

«Багато хто звертає увагу на те, 
що, найімовірніше, у Фірташа за-
раз немає таких грошей, і скільки 
реально отримає на руки Хорош-
ковський — питання відкрите», 
— підкреслив експерт. Фесенко 
також не відкидає, що в цій угоді 
за спиною Фірташа можуть фігу-
рувати інші люди: «Можливо, це 
представники «сім’ї», можливо, 
хтось іще». 

Політолог також вважає, що 
останні зміни в редакційній по-
літиці телеканалу були пов’язані 
з тим, що Хорошковський шукав 
нове політичне позиціонуван-
ня, хотів трохи «почистити» свій 
імідж після роботи головою СБУ і, 
можливо, знайти для себе нову по-
літичну роль. 

Події


