
У «Відомості» в останні тижні 
неодноразово зверталися читачі 
з запитанням: чому приєднання 
до газопроводу подорожчало в 
рази? «Якщо торік виготовлення 
технічної документації коштувало 
400 гривень, то сьогодні називають 
суму більше семи тисяч, — розпо-
вів наш читач. — На якій підставі? 
Інфляції ж в Україні нібито немає, 
заробітна плата такими шаленими 
темпами не зростає...» Ми вирішили 
з’ясувати причини подорожчання. 

Для початку вирушили у службу 
«єдиного вікна» ПАТ «Волиньгаз». 
Клієнт-менеджер Олег Лисенко під-
твердив, що умови приєднання з 
12 квітня цього року змінилися. 

— Якщо раніше замовник окремо 
платив за техумови, проект, матеріа-
ли, приєднання до газопроводу тощо, 
то тепер йому треба один раз прийти 
і заплатити одну суму. У сільській 
місцевості — 7 тисяч 40 гривень без 
ПДВ, у місті — 6 тисяч 810 гривень. 
У цю суму входить увесь комплекс 
робіт із приєднання до газопроводу: 
видача технічних умов на зовнішнє 
та внутрішнє газопостачання, вишу-
кувальні роботи, виготовлення про-
ектної документації, будівельно-мон-
тажні роботи, вартість матеріалів, 
вузла обліку (лічильника газу), тех-
нічний нагляд, роботи з відновлення 
асфальтного покриття. Зазначу, що 
при цьому відстань від газопроводу 
до межі земельної ділянки для села 
не має перевищувати 25 метрів, для 
міста — 10 метрів. У разі якщо ця 
відстань більша, то людині потрібно 
складати додатковий кошторис, бо за 
таких умов приєднання буде вже не-
стандартним. 

Клієнт-менеджер зазначив, що 

волиняни часто телефонують у 
службу «єдиного вікна», щоби дізна-
тися про нові умови. На запитання, 
чи не відлякує ціна, пан Олег відпо-
вів, що з квітня цього року звернень 
побільшало. 

— Їх уже є понад 80. Таке вра-
ження, що це осінь, бо саме тоді, 
напередодні опалювального сезону, 
люди починають активно перейма-
тися «газовими» справами. Мабуть, 
восени буде ще більше. 

Чим викликана зміна умов при-
єднання до газопостачання, «Ві-
домості» запитали у начальника 
управління капітального будівни-
цтва ПАТ «Волиньгаз» Дмитра Бо-
нюка. 

— Верховна Рада України ще в 
червні минулого року прийняла За-
кон «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо плати за при-
єднання до мереж суб’єктів природ-
них монополій України». Відповід-
но до нього Національна комісія з 
регулювання енергетичного ринку 
України (НКРЕ) затвердила став-
ки з приєднання до газових мереж 
для кожної області. Держава на за-
конодавчому рівні ввела послугу 
стандартного приєднання. ПАТ «Во-
линьгаз» було поставлено держа-
вою в жорсткі рамки щодо фор-
мування вартості послуг, термінів 
та обов’язковості надання послуг 
приєднання. Хочу наголосити, що в 
Україні тариф не однаковий. НКРЕ 
з кожного регіону офіційно запиту-
вала розцінки на певний вид робіт. І 
на їх основі затвердила тариф стан-
дартного приєднання. На Волині, а 
також на Тернопільщині розцінки 
найменші. Найвищі вони в Києві. За 
стандартне приєднання жителі сто-
лиці мають платити дев’ять тисяч 

гривень без ПДВ, а жителі області — 
7590 гривень. У сусідній Рівненській 
області мешканці сіл заплатять 7160 
гривень, містяни — 6940. Зазначу, 
що навіть якщо будуть об’єкти, де 
ми фактично використаємо більше 
коштів, аніж 7 тисяч 40 гривень, то 
брати понад затверджену суму не 
маємо права. 

«Відомості» цікавило, чому дея-
ким людям кажуть платити за при-
єднання до газопроводу просто 
фантастичні суми — 20–30 тисяч 
гривень. 

— Тут треба чітко розмежовува-
ти розцінки, які виставляють газо-
вики за приєднання до газових ме-
реж, включаючи певний склад робіт 
і матеріали, та суми, які виставляють 
власники газових мереж, що хочуть 
отримати частину колись затраче-
них коштів за дозвіл підключитися 
до газопроводу, — зазначив Дмитро 
Бонюк. — Адже багато газопроводів 
велося за приватні кошти. І, відпо-
відно, такі власники за дозвіл на під-
ключення хочуть отримати певну 
суму від затрачених коштів. Головне 
зрозуміти, що послуга з приєднання 
до газових мереж, яку надає газо-
постачальне підприємство, — це 
комплекс робіт і перелік необхідних 
матеріалів. 

Дмитро Бонюк каже, що нові 
правила — безперечний плюс у ро-
боті, адже вони дозволяють працю-
вати зі споживачами на якіснішо-
му рівні, згідно з європейськими 
стандартами. В результаті механізм 
регулювання взаємовідносин між 
газопостачальником і замовником 
стає прозорим: людина має зайти до 
газовиків лише два рази — принести 
документи і забрати замовлення. 

Наталка СЛЮСАР

У Горохівський райвідділ мілі-
ції надійшла заява 34-річного 

жителя про те, що невідомі особи 
спричинили тілесні ушкодження 
його 12-річному сину. Встанов-
лено, що хлопчина того дня з 9-ї 
години перебував у пришкільному 
таборі. Після сніданку та навчаль-

ної лінійки за вказівкою дирек-
тора школи учні старшого загону 
прибирали сміття навколо при-
міщення дитячого садочка. Коли 
школярів попросили допомогти 
забрати дерев’яну колоду, яка за-
важала двом місцевим чоловікам 
косити траву, хлопчик відмовився. 
У результаті між дорослими і ди-
тиною виникла суперечка, яка, за 
словами 12-річного потерпілого, 
переросла у шарпанину, в резуль-
таті якої він отримав тілесні ушко-
дження. 

Нині правоохоронці призна-
чили судово-медичну експертизу 
для визначення ступеня отрима-
них дитиною тілесних ушкоджень. 
Проводиться об’єктивна перевір-
ка для встановлення всіх обставин 
події. 
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За виробництвом м’яса та молока Волинь 
посідає 10-е місце в Україні 

Чиновник сільради, підробивши 
документи, приватизував гектар землі 

За січень-травень загальний об-
сяг виробництва сільгосппро-

дукції в області склав 1 мільярд 
178 мільйонів гривень, що на 3,5% 
більше аналогічного періоду ми-
нулого року. Про це повідомив 
директор департаменту агропро-
мислового розвитку Юрій Горбен-
ко. Виробництво м’яса становить 
108,2%, а молока — 100,3% до від-
повідного минулорічного періоду. 
За цими показниками Волинь по-
сідає 10 місце в Україні. 

Поступово зростає і поголів’я 
великої рогатої худоби — в усіх 
категоріях господарств нині утри-
мується 213 тисяч голів. Юрій Гор-
бенко поінформував, що наразі з 
державного бюджету на дотаційні 
та компенсаційні програми АПК 
області вже спрямовано 14 мільйо-
нів гривень. Із районних та облас-
ного бюджетів на програми під-
тримки передбачено загалом 15,8 
мільйона. За різними напрямками 
за п’ять місяців профінансовано 

вже 45% від цієї суми. 
Однак повільними темпами 

відбувається реєстрація молод-
няку великої рогатої худоби. Цей 
показник наразі становить близь-
ко 21%. В окремих сільських радах 
поки не ідентифіковано жодного 
теляти. Голова ОДА Борис Клім-
чук причину такої ситуації вбачає 
у незадовільній роботі сільських і 
селищних голів: «Своєю бездіяль-
ністю ви забираєте шанс у селяни-
на отримати гроші від держави». 

На оборудках із землею праців-
ники Управління Державної 

служби боротьби з економічною 

злочинністю УМВС України у Во-
линській області упіймали голову 
однієї з сільських рад Ківерців-
ського району. Чиновник, зловжи-
ваючи службовим становищем, 
шляхом підробки рішення про за-
твердження технічної документа-
ції з землеустрою щодо складання 
документів, які посвідчують право 
на земельну ділянку, приватизував 
на своє ім’я гектар землі для ве-
дення особистого селянського гос-
подарства. Таким чином державі 
завдано збитків на суму 105 тисяч 
гривень. 

Кримінальне провадження з 
обвинувальним висновком скеро-
вано до суду. 

За електронними грішми 
посилять контроль 
Міністерство доходів і зборів посилить контроль 
за операціями з використанням електронних 
грошей. «Закликаємо громадян обережно ста-
витися до вибору платіжної системи та переві-
ряти на офіційному сайті НБУ наявність ліцензії 
та інших дозволів на провадження фінансових 
операцій на території України», — йдеться у 
повідомленні Міндоходів. Ще у відомстві додали, 
що діяльність платіжної системи WebMoney не 
відповідає нормам чинного законодавства. 

В Україні переробляють 
п’ять мільйонів тонн 
молочної сировини щороку 
Молокопереробні підприємства щороку пере-
робляють близько 5 млн т молочної сирови-
ни й експортують 1 млн т молокопродуктів. 
Основними експортерами є Росія, Молдова, 
Казахстан, Туркменістан, Азербайджан і Грузія. 
Сьогодні в Україні працює понад 500 перероб-
них підприємств, які атестовані на виробни-
цтво молока та молочних продуктів. 

13%
на стільки у 2012 році, порів-
няно з 2011-м, збільшилася 
в Україні кількість закладів 
громадського харчування. Їх чи-
сельність досягнула майже 900 
закладів. Такими є дані фахівців 
компанії Pro-Consulting. 
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Учня побили у пришкільному таборі 

Найбільш популярною краї-
ною серед українських пра-

цівників є Російська Федерація, 
на другому місці — Польща, яка 
випередила Італію та Чехію. Про 
це йдеться в аналітичному огляді 
польського Центру східних дослі-
джень (OSW, Варшава). 

За даними організації, в Поль-
щі за останні три роки працювало 
168 тисяч громадян України, або 
на 50 тисяч більше, ніж у 2005–
2008 роках. «Причини збільшення 
популярності Польщі варто шука-
ти у зменшенні кількості робочих 
місць у державах Євросоюзу, зо-
крема на півдні Європи (де раніше 
працювали українські мігранти), а 
також у більш суворій міграційній 

політиці, яку впровадили держа-
ви ЄС», — вважає експерт центру 
Марта Ярошевич. За її словами, до 
Польщі з України їдуть працювати 
в основному жінки, жителі п’яти 
західних областей України. 

Росія та Польща є найпопулярнішими 
країнами для українських заробітчан 

Умови підведення газу 
до будинку змінилися 


