
Наприкінці лютого Арсеній Яце-
нюк опублікував програму ро-

боти свого Кабінету Міністрів із 23 
пунктів. За півроку уряду вдалося 
виконати лише чотири з них, всі 
інші були провалені. 

У квітні уряд домовився з МВФ 
про кредит на $ 17 млрд. Але поки 
Україна отримала лише перші $ 3,2 
млрд. Наступні $ 1,4 млрд мали на-
дійти в липні, але цього досі не ста-
лося. Щоб домовитися з МВФ, Яце-
нюку довелося знецінити гривню 
і різко збільшити тарифи на газ та 
комунальні послуги — це ще один 
пункт урядової програми.

Виконано ще два пункти. На 
диво, вдалося провести дійсно до-
сить чесні і прозорі президентські 
вибори. Нова влада підписали й 
угоду про асоціацію з ЄС. Однак і 
Яценюк, і Петро Порошенко просто 
поставили свої підписи під готовим 
документом, який був підготовлений 
фінансово-економічним блоком уря-
ду під керівництвом Сергія Арбузова 
ще торік. 

Все інше провалено. Ніякої нової 
системи влади не сформовано. Не 
призначена навіть дата перевиборів 
до Верховної Ради. Не ведеться нія-
кої боротьби з корупцією. Система 
призначень на посади в уряд і держ-
компанії не зазнала жодних змін. 
Яценюк обіцяв, що буде забезпече-
ний «жорсткий контроль суспіль-
ства за використанням бюджетних 
коштів». Не виконано. Нинішній 
уряд збирався проводити і демоно-
полізацію економіки, і відновлювати 

довіру інвесторів до України, і захи-
щати права інвесторів, і забезпечува-
ти доступність, якісність медичних 
послуг, і повертати переведені в оф-
шори капітали. Не виконано. 

Результати показові. Падіння 
економіки різко прискорилося: за 
підсумками другого кварталу ВВП 
скоротився вже на 4,7%, хоча ще в 
першому зниження було не таким 
сильним — лише на 1,1%. Не збира-
ються і податки. Зате інфляція всього 
за півроку склала 11,6%.  

Такого не було за минулого Каб-
міну, якому не прагнули допомага-
ти ні США, ні Європа. Незважаючи 
на це, фінансово-економічний блок 
Кабміну під керівництвом Сергія 
Арбузова показав непогані резуль-
тати. Курс валюти третій рік продо-
вжував бути стабільним: гривня була 
в районі 8,1-8,2 грн за долар. Інфля-
ція була нульовою. Ніякого різкого 
підвищення тарифів на газ і кому-
нальні послуги не відбувалося, зате 
індексувалися і зарплати, і пенсії, від 
чого відмовився уряд Яценюка. 

Почала зростати економіка: в 
четвертому кварталі 2013 року ВВП 
України зріс на 3,7%. Завдяки ство-
ренню Міндоходів було виконане 
бюджетне завдання: доходи загаль-
ного фонду зросли на 0,7% до 291 
600 000 000 грн. Більш того, в між-
народному рейтингу Doing Business 
Україна продемонструвала ривок, 
перемістившись вгору відразу на 25 
позицій.

За матеріалами http://izvestia.kiev.
ua/article/72504 
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НБУ викинув 8 
мільйонів на 
меблі для бази 
відпочинку 

Путін «дозрів» до зустрічі 
з Порошенком
Президенти Росії, Казахстану і Білорусі — Во-
лодимир Путін, Нурсултан Назарбаєв і Олек-
сандр Лукашенко підтвердили готовність 
зустрітися з Президентом України Петром 
Порошенком. Про це на прес-конференції 
заявив посол Білорусі в Україні Валентин 
Величко. За його словами, формат зустрічі 
поки обговорюється.

Екс-віце-спікер Калетник 
отримав «подарунків» майже на 
70 мільйонів гривень
Депутат Ігор Калетник у 2013 році отримав 90,5 мільйо-
на гривень доходу. Про це сказано в його декларації, 
розміщеній на сайті Ради. Згідно з документом, його 
заробітна плата склала 273 тисяч гривень, дивіденди і 
проценти — 19,8 мільйона, дохід від продажу рухомого 
і нерухомого майна — 19,4 мільйона, а дарунки, призи і 
виграші — 68,8 мільйона гривень.

Взимку будуть проблеми із газом 
та електрикою
Уже два місяці Україна не отримує 
російського газу. Попереду зима. 
Як пережити її населенню і не 
замерзнути — питання із питань. 
«Відомості» спробували відповісти 
на нього.

Раніше уже писали про те, що 
кожній області доведено завдання 
зекономити 30% газу. Чиновники 
розповідали про те, як збираються 
його виконати: відключити влітку 
гарячу воду, перейти у бюджетній 
сфері на твердо паливні котли у сіль-
ській місцевості, зробити зимові ка-
нікули на два місяці . Ну от, власне, і 
весь перелік.

Тепер давайте подивимося на 
структуру споживання газу. Як по-
відомив «Відомостям» заступник 
голови правління ПАТ «Волиньгаз» 
з постачання та обліку газу Андрій 
Карпомиз, за осінньо-зимовий пері-
од 2013-2014 року споживачі області 
використали майже 423,6 мільйона-
куб. м природного газу. Із них під-
приємства теплоенергетики — тро-
хи більше 111 мільйонів, бюджетні 
організації —13 мільйонів, населен-
ня — 249 мільйонів кубометрів газу. 
Тобто, більше половини усіх спожи-
вачів, включаючи з промисловістю. 

Газ для населення — це газ, який 
йде на обігрів приватних садиб і для 
приготування їжі на газових плитках.

Що ж буде з блакитним паливом 
цього року в умовах його недоотри-
мання з Росії? 

— З 1 серпня вступила в дію по-
станова Кабінету Міністрів Украї-
ни № 296 від 09.07.2014 року «Деякі 
питання забезпечення населення 
підприємств, установ та організа-
цій природним газом до кінця опа-
лювального сезону 2004/15». Даною 
Постановою затверджені обсяги 
транспортування природного газу 
в розрізі наступних категорій (про-
мислові споживачі, теплогенерую-
чі та теплопостачальні організації, 
бюджетні установи та організації) 

по адміністративно-територіаль-
ним одиницям на період з 1 серпня 
2014 року і до кінця опалювального 
сезону 2014/15 року помісячно, — 
зазначив Андрій Карпомиз. — На 
Волинську область доведений обсяг 
транспортування природного газу 
становить 139,2 млн. куб. м, в тому 
числі для промислових споживачів 
та інших суб’єктів 45,98 млн. куб. м, 
підприємств комунальної теплое-
нергетики 81,4 млн. куб. м, бюджет-
них установ та організацій — 11,8 
млн. куб. м.

Про населення у даній поставі не 
йдеться. 

— Жодних обмежень для спожи-
вачів природного газу категорії «на-
селення» на разі немає, — наголосив 
посадовець «Волиньгазу».

Чи означає це, що власникам 
приватних садиб, які наразі найбіль-
ше споживають дорогоцінне голубе 
паливо, можна заспокоїтись, бо  їх 
тотальна економія не торкнеться? 
Не факт. Адже, по-перше, тиск у 
газовій трубі можна зменшити до 
критично мінімального рівня і тоді 
вогник у котлі заледве жеврітиме. 
По-друге, населення економити за-
ставлять рублем: ціна газу для нього 
суттєво зросла: залежно від обсягів 
споживання від 50 до 63%. Тому еко-
номити його все одно доведеться.

НЕ ЗАЙВИМ БУДЕ 
ЗАГОТОВИТИ ДРОВА

«Відомості» задались питанням, 
що сьогодні вже можуть зробити 
прості волиняни, аби не замерзну-
ти взимку. Найпростіше, звичайно, 
буде тим мешканцям сіл, які не розі-
брали під час газифікації грубки. 

— Дві машини дров на зиму має 
вистачити, — каже житель не гази-
фікованого села Гайки Турійського 
району Василь. — Машина — 800 
гривень. Дорого. Але що робити? 
Зате тепло буде. Головне, щоб дрова 
були хороші. Можна й самому трохи 

заготовляти. 
Тим же, хто сподівався, що газ 

буде завжди і дешевий, можна по-
радити замінити котел, який «пра-
цює» на альтернативному паливі: 
тих же дровах, вугіллі, пілетах тощо. 
Щоправда, задоволення це не із де-
шевих. Особливо по нинішніх цінах. 
Більше десяти тисяч за найскромні-
ший із них. Чесно кажучи, це далеко 
не всім по кишені.

Тому найпростіші поради: уте-
плити стіни, горище і вікна. І це мож-
на зробити уже зараз, не чекаючи 
поки «грім вдарить». Найвигідніший 
же варіант економії газу в приватно-
му будинку, кажуть спеціалісти — 
автоматизація системи опалення. Ті, 
хто вже її використовує, стверджу-
ють, що витрати на її встановлення 
окупаються протягом першого опа-
лювального сезону.

НА ЕЛЕКТРОКАМІНИ 
СПОДІВАТИСЯ НЕ ВАРТО

Якщо для жителів приватних 
будинків вирішення питання «як не 

замерзнути взимку» залежить лише 
від них самих, то мешканцям багато-
поверхівок пощастило куди менше. 
Адже регулювати тепло у своїх бата-
реях вони не можуть. А те, що обсяг 
газу для підприємств теплоенерге-
тики на прийдешній опалювальний 
сезон суттєво зменшили — з 111 до 
81,4 мільйона кубічних метрів, опти-
мізму не додає. Тим більше уже зву-
чить думка про те, щоб зменшити 
температурний режим у квартирах 
з 21 до 19 градусів. На практиці для 
багатьох це означає, що реальна тем-
пература буде 15-16 градусів. 

Тому уже сьогодні жителі міст 
цікавляться ціною електрокамінів, 
конвекторів, обігрівачів. Вона до-
волі демократична і доступна для 
багатьох волинян — залежно від 
електроприладу і площі, яку він 
може обігріти, стартує від 600 гри-
вень.  Але тут виникає інша пробле-
ма — напруга у мережах будинків 
може не витримати. Та й взагалі, як 
з’ясувалося, сутужно буде не лише з 
газом, але й з електроенергією. 

— Суттєве зменшення поставок 

газу та вугілля на теплові електро-
станції України призвели до дефі-
цитного балансу виробництва та 
споживання електричної енергії. 
Вугілля залишилося на 36 днів. Тому 
виробництво електроенергії на ТЕС  
під загрозою, — зазначив директор 
з технічних питань ПАТ «Волиньо-
бленерго» Володимир Перчук. — На 
сьогоднішній день ми вводимо гра-
фіки обмеження потужностей для 
великих промислових підприємств. 
Це підприємства, які мають сотні 
працівників. У них є сім’ї. Зменшен-
ня потужностей еклектроподачі — 
це зменшення випуску продукції. 
А значить зменшення їх заробітної 
плати. В результаті люди житимуть 
гірше. А на Волині 53% споживання 
електроенергії — це населення. Тому 
ми принципово більше зможемо зе-
кономити, коли люди обмежать спо-
живання електроенергії. Це не так 
важко: вимкнути зайву лампочку, 
телевізор інші електричні прилади, 
без яких можна обійтися. Значна 
частина підприємств працює зараз 
на потреби АТО. Тому економлячи 
електрику для промисловості, кожен 
може зробити свій внесок у загальну 
справу перемоги на Сході України. 

Володимир Перчук не виключив 
і того, що електроенергію вимика-
тимуть споживачам погодинно, як 
це було наприкінці 90-х. Відповідні 
графіки віялових відключень у під-
приємства є. Виникнуть проблеми 
і у разі тотального переходу насе-
лення взимку на електрообігрівачі: 
може не витримати напруги вну-
трішньо будинкова проводка і низь-
кочастотні кабелі. 

Отже, розраховувати на елек-
тричний обігрів жителям багатопо-
верхівок не варто. Найліпші «друзі» 
від замерзання будуть теплий светр, 
вовняні шкарпетки та ковдра. Ну і 
надія на Господа Бога, що подарує 
українцям теплу зиму. 

Наталка СЛЮСАР

28%
стільки росіян упевнені, що 
респонденти, які критично ви-
словлюються на адресу влади 
під час соцопитувань, можуть 
надалі піддатися переслідуван-
ням з боку російської влади. 
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Про це пише «Вісник держав-
них закупівель». Йдеться 

про базу Нацбанку в м. Яремче, 
яку НБУ будує ще з 2010 року. 
«Замовлено меблі для спалень, 
тераси, більярдної, зимового 
саду, рецепції тощо, а також об-
ладнання (протипожежне, замки 
тощо). У переліку меблів є комп-
лекти індивідуального виготов-
лення з натуральної деревини 
ясеня та дуба», - пише видання. 
Власниками фірми «Житлобуд-І» 
є Ігор Олійник (96%), Галина 
Прокопик (3%), трохи менше від-
сотка лишається нерозподіленою 
часткою. Олійник є депутатом та 
екс-головою Івано-Франківської 
облради, обирався від «Нашої 
України». Нагадаємо, при голо-
ві НБУ Володимиру Стельмаху 
вартість будівництва «Прикар-
паття» було оцінено у 30,66 млн 
гривень, ще 6 млн гривень ко-
штували проектні роботи. Коли 
НБУ очолив Сергій Арбузов, в 
серпні 2012 року будівельники 
отримали замовлення на додат-
кові роботи вартістю 23,15 млн 
гривень - Нацбанку знадобилось 
встановити джакузі, барбекю, ка-
міни, влаштувати зовнішній па-
норамний ліфт за 530 тис. грн. та 
виконати низку інших робіт. 

Російські розвідники-провокатори 
активізовуються в Західній Україні

У західних та центральних об-
ластях активізувались росій-

ські провокатори, які ходять по 
оселях і розповідають, що рідні 
цих людей «загинули в ході АТО». 
Про це інформують у прес-центрі 
АТО.

«Як пояснюють, мета цих дій 
«дестабілізувати ситуацію в регіо-
нах і визначити точні списки лю-
дей».

«Нагадаємо, що сповіщати 
близьких про військовослужбовців 
можуть лише представники частин 
та військових комісаріатів. При цьо-
му вони мають мати відповідні до-
кументи», — заявили в АТО.

Громадян, які зіткнулись із та-
кими людьми просять відразу звер-
татись до органів МВС та СБУ, але 
не намагатись їх затримувати само-
тужки.

Актуально

«Уряд камікадзе»: без права вижити 

У західних областях 21 серп-
ня змінна хмарність, можлива 
гроза. Вночі +14...+15°C, вдень 
+17...+21°C. 22 серпня хмар-
но з проясненнями, сухо. Вночі 
+11...+12°C, вдень +15…+19°C. 
23 серпня ясно, без опадів. Вночі 
+10...+15°C, вдень +18...+21°C.

У північних регіонах 21 серп-
ня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
+15...+20°C, вдень +21...+29°C. 22 
серпня похмуро, дощитиме. Вно-
чі +15...+17°C, вдень +18...+20°C. 
23 серпня хмарно з прояснення-
ми, опади не очікуються. Темпе-
ратура повітря вночі +9...+10°C, 
вдень +17...+23°C.

У Києві 21 серпня пере-
важно сонячно, сухо. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+19…+22°C, вдень +23...+29°C. 
22 серпня похмуро, вночі дощи-
тиме. Температура повітря вночі 

+14...+16°C, вдень +17...+19°C. 
23 серпня змінна хмарність, 
сухо. Вночі  термометри пока-
зуватимуть +12…+15°C, вдень 
+17...+22°C.

У східних регіонах 21 серп-
ня сонячно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+16...+20°C, вдень +22...+28°C. 
22 серпня ясно, опадів не очіку-
ється. Вночі +17...+22°C, вдень 
+24...+30°C. 23 серпня сонячно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+17...+23°C, вдень +24...+30°C.

У південних областях 21 
серпня ясно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+16...+23°C, вдень +24...+30°C. 22 
серпня змінна хмарність, гро-
за. Температура повітря вночі 
+17...+20°C, вдень +22...+25°C. 
23 серпня хмарно з прояснен-
ням, сухо. Нічна температура 
+17...+21°C, денна +22...+26°C. 

 ПОГОДА


