
В Україні зростають тарифи на 
послуги ЖКГ. З 1 травня майже на 
50% підвищилися ціни на газ для 
населення та послуги підприємств 
теплової енергетики. З 1 червня 
набрали чинності нові тарифи на 
електроенергію — тепер вартість 
електрики зросла майже на 30%. 
А з липня в Україні підвищуються 
тарифи на водопостачання, водо-
відведення та подачу гарячої води. 
Скільки заплатять волиняни, дізна-
валися «Відомості». 

Ріст тарифів саме з 1 липня га-
рантовано відчують на собі жителі 
чотирьох волинських міст — Луць-
ка, Ковеля, Володимира-Волинсько-
го та Нововолинська. Як пояснив 
«Відомостям» заступник директора 
департаменту ЖКГ і будівництва 
Волинської облдержадміністрації 
Володимир Бондарук, для цих міст 
тарифи затверджує НКРЕ. І на 1 лип-
ня вони вже наберуть сили. Зокрема, 
лучани, які мають лічильники, за 
один куб холодної води (включно з 
каналізацією) платитимуть 8 гри-
вень 52 копійки (раніше — 4 гривні 
78 копійок). Для тих, хто не має лі-
чильників, тариф за водопостачан-
ня зріс із 13 гривень 81 копійки на 
одну особу в місяць до 23 гривень 
62 копійок, за водовідведення — до 
23 гривень 7 копійок проти 12 гри-
вень 43 копійок раніше. У Ковелі для 
абонентів із лічильниками послуга 
водопостачання з водовідведенням 
подорожчала з 7 гривень 63 копі-
йок до 11 гривень 66 копійок. Без 
лічильника громадяни платитимуть 
22 гривні в місяць за подачу води 
(проти 20 гривень 58 копійок) і за 
водовідведення — 44 гривні 11 копі-
йок (проти 22 гривень 68 копійок). У 
Нововолинську мешканці будинків 
платитимуть по лічильнику за куб 
10 гривень 36 копійок (раніше — 
5 гривень 40 копійок). Якщо лічиль-
ника немає, то з людини за подачу 
води братимуть 17 гривень 82 ко-
пійки (раніше — 11,34). За водовід-
ведення тариф зросте, відповідно, з 
12 гривень 96 копійок до 28 гривень 
80 копійок із особи. У Володими-
рі-Волинському на момент виходу 
номера в друк тарифи ще не опублі-
кували. 

Щодо інших міст і селищ Волин-
ської області, то для них тарифи на 
холодну воду залишатимуться таки-
ми, як і були. Поки що. 

— Тарифи для таких населених 
пунктів переглядають органи міс-
цевого самоврядування, — поясни-
ла начальник відділу економічного 
аналізу діяльності підприємств жит-

лово-комунального господарства 
профільного департаменту ОДА 
Ольга Смалько. — Там тарифи дуже 
потребують перегляду. Але стри-
мує те, що всі підприємства перед 
цим зобов’язані були отримати ви-
сновок Держцінінспекції України. 
І маленькі містечка елементарно не 
мають обігових коштів, щоб зроби-
ти це. Тарифи не переглядали, хоча 
вартість електроенергії, пально-мас-
тильних матеріалів зростає. Зважа-
ючи на ситуацію, наше профільне 
міністерство вийшло з пропозицією 
затверджувати тарифи у місцевих 
цінінспекціях. Але оскільки цінін-
спекції на місцях дуже скорочені, то 
можуть затверджувати і без їхніх ви-
сновків. Достатньо буде такого пого-
дження з Антимонопольним. Доку-
мент уже на погодженні у Мін’юсті, 
й, думаю, через тиждень-два ми його 
отримаємо. Але це не значить, що 
тарифи мають зрости скрізь. Органи 
місцевого самоврядування можуть 
допомагати своїм підприємствам і 
не змінювати їх або ж піднімати по-
етапно. 

За прогнозами Ольги Смаль-
ко, тарифи на воду в райцентрах 
можуть змінитися не раніше як за 
2–3 місяці. А у тому, що вони змі-
няться, сумніватися не доводиться. 
Адже з 1 липня механізм компен-
сації з державного бюджету різниці 
у тарифах скасовується. Всі тарифи 
мають бути самоокупні. А значить, 
покривати власні витрати на 100%. 
Згідно з даними, які «Відомостям» 
надали у департаменті ЖКГ, окупні 
тарифи на 1 липня 2014 року мають 
Камінь-Каширське господарство, 
Рожищенське. Майже 100% рівня 

покриття досягнули в Іваничах і Рат-
ному. Все. У решті містечок тарифи 
на подачу холодної води покрива-
ються у ліпшому разі на 80–90%, як 
у Любомлі, Маневичах, Старій Ви-
жівці. А це значить, що тарифи по-
винні зрости як мінімум на 10–20%. 
Зауважимо, люди на периферії і так 
платять досить суттєву суму за во-
допостачання та водовідведення. 
Так, у Любомлі куб «міських благ» 
обходиться у 5 гривень 81 копійку за 
подачу води і 9 гривень 23 копійки 
за водовідведення, разом це 15 гри-
вень 4 копійки. У Локачах платять за 
воду 3 гривні 40 копійок, за водовід-
ведення — 5 гривень 20 копійок (рі-
вень відшкодування — 60%), разом 
8 гривень 60 копійок. У Шацьку за 
воду — 3 гривні 79 копійок, за во-
довідведення — 6 гривень 50 копі-
йок (рівень відшкодування — 47%). 
Скільки це коштуватиме за умови 
100% відшкодування, можна лише 
здогадуватись. 

ТЕПЛО І ГАРЯЧА ВОДА 

Є зміни і в оплаті центрального 
опалення. Як зазначив Володимир 
Бондарук, тепер усі мешканці плати-
тимуть за подачу тепла лише в опа-
лювальний сезон — дворівневого 
тарифу (розбитого на літній і зимо-
вий сезони) не буде. 

— За липень люди ще сплатять 
суму літнього платежу, а за серпень-
вересень уже нічого, — наголосив 
посадовець. — Із жовтня платити-
муть сповна. 

Тарифи для міст обласного зна-
чення затверджують у Києві. На 
момент виходу номера у друк було 

відомо, що лучани, які мешкають у 
будинках із лічильником, платити-
муть 399 гривень 89 копійок за гіга-
калорію. Для тих, хто будинкових лі-
чильників не має, вартість опалення 
становитиме 9 гривень 62 копійки за 
квадратний метр. Тобто лише опа-
лення двокімнатної квартири пло-
щею 50 «квадратів» коштуватиме 
481 гривню в опалювальний сезон. 

Централізоване гаряче водо-
постачання з 1 липня 2014 року для 
жителів облцентру становитиме: 
за умови підключення рушнико-
сушильників до системи гарячо-
го водопостачання — 26,42 грн за 
1 куб. м, за відсутності рушникосу-
шильника — 24,61 грн за 1 куб. м (із 
податком на додану вартість). 

ПІДНЯТИ НЕ МОЖНА 
ЗАЛИШИТИ 

Без підняття тарифів, перекона-
ний Володимир Бондарук, змінити 
на краще систему ЖКГ просто не-
можливо. Звичайно, це не значить, 
що тариф підняли і якість послуг 
поліпшиться. Але господарства по-
винні мати обігові кошти, щоб роз-
виватись. А для населення вихід 
один — тотальна економія. 

— Через це пройшли всі краї-
ни Європи. Ми ж тільки вчимося, 
— каже Володимир Віталійович. — 
Приміром, торік ми використали 
656 мільйонів кубічних метрів газу 
в цілому по області. Безпосередньо 
населення взяло 435 мільйонів кубів. 
Ще 142 мільйони пішло на потреби 
теплопостачання через підприєм-
ства теплоенергетики. До 100 міль-
йонів кубів узяла промисловість. У 
нас у радянський час була норма на 
використання газу на опалення ква-
дратного метра площі: 1 «квадрат» 
— 11 кубів у місяць. Зараз у нас се-
реднє використання становить мен-
ше як 7,5 кубічного метра. Так що 
потенціал для економії є. 

Чиновник наголосив, що зупи-
няти газифікацію ніхто не збираєть-
ся, але зменшувати використання 
газу через скорочення втрат тепла, 
економію води — нам під силу. Тим 
більше, що обласна влада згодна до-
плачувати тим громадянам, які еко-
номитимуть активно. 

— Ми розробили і затвердили за 
прикладом Львівської області схему 
погашення відсотків комерційних 
банків, якщо людина проводить за-
ходи енергозбереження, — розповів 
Володимир Бондарук. — Наприклад, 
громадянин вирішив поміняти вікна 
на енергозберігаючі. Для цього йому 
треба 10 тисяч гривень. Із них 5 тисяч 

він може взяти у банку під 10% річних. 
15% фінустанові компенсуватиме бю-
джет. 

ЩО РОБИТИ БІДНИМ 

Якщо у багатих сьогодні держа-
ва забрала всі дотації (як ми писали 
вище, компенсації різниці у тарифах 
із бюджету не буде), то бідним про-
понують додаткову допомогу. Крім 
тих субсидій на оплату житлово-
комунальних послуг, що вже діють, 
в органах соцзахисту можна буде 
оформити компенсації додатко-
вих витрат на оплату комунпослуг. 
Їх розмір визначається як різниця 
між розміром плати за комунальні 
послуги у межах норм споживан-
ня після підвищення цін і тарифів 
на комунальні послуги та розміром 
відповідного платежу, який сім’я 
сплачувала до зміни цін і тарифів на 
комунальні послуги. 

Мінімальний прожитковий рівень 
для працюючого становить 1218 гри-
вень, для пенсіонера — 949 гривень, 
для дитини до 6 років — 1032 гривні, 
від 6 до 18 років — 1286 гривень. Дуже 
суттєво те, що компенсації виплачува-
тимуть і тим сім’ям, члени яких ніде не 
працюють і не стоять на обліку в цен-
трі зайнятості. 

Наведемо приклад того, як вес-
тиметься розрахунок. У трикімнат-
ній квартирі проживає троє осіб. Із 
них один непрацюючий і один пен-
сіонер. Прожитковий мінімум їхньої 
родини становить 3385 гривень. Ре-
альні доходи — 3350 гривень (для 
непрацюючого рахують «заробіток» 
у 1218 гривень). До 1 липня за ЖКП 
платили 500 гривень у місяць. Піс-
ля підвищення сума становитиме 
740 гривень. Права на субсидію до-
могосподарство не має. А от компен-
сацію може отримати у 240 гривень. 
Адже 15% від доходу становитиме 
502 гривні. Більше платити вони не 
можуть — решту компенсує держа-
ва. 

Для одержання компенсації осо-
ба, зареєстрована в житловому при-
міщенні, звертається до органу соці-
ального захисту населення за місцем 
реєстрації з відповідною заявою та 
подає паспорт громадянина Украї-
ни, паспортний документ іноземця 
або особи без громадянства і додає 
довідку про склад зареєстрованих у 
житловому приміщенні осіб та до-
відки про доходи членів сім’ї (зокре-
ма від майнових і земельних паїв). 

За призначенням компенсації 
необхідно звертатися після 1 липня 
2014 року. 

Наталка СЛЮСАР 

Правоохоронці встановили двад-
цять сім транзакцій загальним 

обсягом 6,5 млрд доларів США з 
України в офшорні зони. Їх здій-
снили в 2013–2014 роках два банки, 
підконтрольних одеському бізнес-
менові Борису Кауфману, — ПАТ 
«Фінбанк» і ПАТ «Платинум-банк». 
Документи, що підтверджують 
транзакцію, потрапили в розпоря-
дження ЗМІ. 

Джерелом виведених за кордон 
коштів були державні гроші, спря-
мовані на виконання бюджетних 
програм. Більшість компаній, заді-
яних у цих операціях, зареєстровано 
за двома адресами в будівлях, що 
належать Борису Кауфману в місті 
Одесі, — на проспекті Шевченка та 
вулиці Посмітного. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ пові-
домляли про те, що нардеп Сергій 
Міщенко звинуватив «Фінбанк» і 
«Платинум-банк» у фінансуванні 
сепаратистів. Міщенко звернувся в 
Службу безпеки України та Мініс-
терство доходів і зборів із вимогою 
перевірити можливу причетність 
цих фінустанов до спонсорування 
сепаратистських рухів в Україні. 

«Ця схема діяла з участю по-

садових осіб Національного банку 
України під час правління Віктора 
Януковича та Сергія Арбузова. За-
раз спільно з іноземними колегами 
перевіряється подальший рух цих 
коштів, чи були вони спрямовані 
на фінансування сепаратистської і 
терористичної діяльності на півден-
ному сході України», — повідомило 
джерело в Міндоходів. 

Втративши доступ до бюджет-
них коштів, ПАТ «Фінбанк» і ПАТ 
«Платинум-банк» переживають за-
раз не найкращі часи, посідаючи 
перші рядки рейтингу найбільш 
збиткових банків України. 

Знайшли мільярди Януковича
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З 1 січня в’їжджати 
в Росію можна буде лише 
із закордонними паспортами 
Це стосується всіх громадян країн СНД, за винятком 
держав, що входять у Митний союз і Єдиний економічний 
простір. На сайті МЗС наголошується, що це стало необхід-
но задля введення єдиного порядку перетину державного 
кордону Російської Федерації, а також підвищення ефек-
тивності контролю за міграційними процесами. Нагадає-
мо, жителі Таджикистану втратили можливість в’їжджати 
на територію Росії зі звичайним паспортом. 

Журналістка «Громадського» 
Настя Станко й оператор 
у полоні в бойовиків 
Увечері 30 червня журналістка «Громадського 
телебачення» Настя Станко й оператор Ілля Безко-
ровайний були захоплені в полон представниками 
«Луганської народної республіки». За непідтвер-
дженими даними, медійники були незаконно 
затримані у Луганській області під час виконання 
професійних обов’язків і наразі перебувають у 
Луганську в підвалі однієї з будівель у центрі міста.  

1,2
на стільки мільярдів євро на рік 
підвищить доходи України реа-
лізація угоди з ЄС. УА з Євросо-
юзом створить додаткові мож-
ливості для торгівлі за рахунок 
зниження тарифів на імпорт, 
повідомили у Єврокомісії. 

4

124 волинянина 
заплатять податок 
на нерухомість 

З 1 липня допомоги при наро-
дженні дитини та по догляду 

за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку об’єднані в одну 
—  допомогу  при  народженні  ди-
тини. 

Її сума не залежатиме від того, 
перша це дитина, друга чи третя: 
держава встановила фіксований 
розмір допомоги — 41 тис. 280 грн. 

Відразу після народження 
малюка сім’ї виплачуватимуть 
10 тис. 320 грн. Решту суми — 
30 тис. 960 грн — родина буде 

отримувати протягом 36 місяців 
(по 860 грн щомісяця). 

Якщо член сім’ї, який отри-
мує допомогу, вирішить вийти на 
роботу, виплати триватимуть до 
досягнення дитиною трьох років. 
Час перебування члена сім’ї у від-
пустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку 
зараховується до трудового стажу. 

Разом із тим допомога, що була 
призначена до 1 липня, не перегля-
датиметься, а виплачуватиметься 
в тих же розмірах і термінах, адже, 
відповідно до ЗУ «Про державну 
допомогу сім’ям із дітьми», допо-
мога при народженні дитини нада-
ється у розмірі, встановленому на 
дату народження дитини. 

Нагадаємо, до 1 липня 
2014 року, залежно від того, яка 
в сім’ї з’явилася дитина — пер-
ша, друга чи третя, розмір допо-
моги, становив 30 тис. 960 грн, 
61 тис. 920 грн і 123 тис. 840 грн 
відповідно. Крім цього, по до-
гляду за дитиною до трирічного 
віку мати щомісяця отримувала 
130 гривень. 

Фахівці підрозділів доходів і 
зборів із фізичних осіб те-

риторіальних підрозділів Мін-
доходів на Волині сформували 
205 повідомлень про сплату по-
датку на нерухоме майно. 

Поштою фізичним особам–
власникам житлової нерухомос-
ті надіслано 147 повідомлень, 
ще 58 — вручено особисто гро-
мадянам, повідомляють у прес-
службі відомства. 

Всього платниками подат-
ку на нерухомість на Волині є 
124 громадянина, окремі з них 
— власники кількох об’єктів 
житлової нерухомості. 

Загалом платники податку на 
нерухомість у Волинській облас-
ті отримали повідомлення про 
сплату 65,2 тисячі гривень по-
датку. Тобто в середньому один 
платник сплатить 500 гривень,  а  
той,  хто  має  кілька будинків чи 
квартир, — більшу суму залежно 
від площі нерухомості. 

Сім’ї при народженні дітей 
отримуватимуть менше грошей 

Скільки волиняни платитимуть за «комуналку» 

Регіон


