
Днями до Ковельського місь-
квідділу внутрішніх справ на-

дійшло повідомлення про те, що 
біля одного з розважальних закла-
дів підозріло поводиться невідо-
мий водій. 

На місце одразу виїхала слідчо-
оперативна група. Через тоноване 
скло на передньому сидінні тран-
спортного засобу правоохоронці 
помітили контур предмета, схожо-
го на автомат Калашникова. Авто-
мобіль, яким керував 30-річний 
ковельчанин, відразу доставили на 
арештмайданчик міськвідділу. 

Під час огляду, як повідомляє 

прес-служба міськвідділу мілі-
ції, в салоні легковика виявлено 
два пристрої, один із яких зовні 
схожий на автомат, другий — на 
пістолет пневматичної дії. Під час 
огляду багажного відділення в 
сумці знайшли ще один предмет, 
який зовні схожий на пістолет. 

Усі пристрої вилучено та на-
правлено для проведення експер-
тизи в НДЕКЦ при УМВС України 
у Волинській області. 

Відомості внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводжен-
ня зі зброєю, бойовими припаса-

ми або вибуховими речовинами) 
Кримінального кодексу України. 
Проводиться розслідування. 

Еліна БАГІНСЬКА
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Європа допоможе Україні 
заплатити за російський газ 
Про це заявив депутат Бундестагу від проурядової 
партії ХДС/ХСС Карл-Георг Вельманн. Як зазначається, 
на останніх газових переговорах між Україною та Росі-
єю за посередництвом Єврокомісії визначили зимову 
ціну для України — 385 доларів за тисячу кубометрів. 
До нового року Україна хоче закупити до чотирьох 
мільярдів кубів газу. Для цього запросила в Євроко-
місії два мільярди євро фінансової допомоги. Депутат 
не сумнівається — гроші будуть, можливо, з іншого 
джерела. Переговори про це тривають. 

Понад 6 млн грн перерахував 
луцький бізнес на потреби армії 
Суб’єкти господарювання міста Луцька та Луцького 
району перерахували до загального фонду державного 
бюджету 6,3 мільйона гривень військового збору. На-
гадаємо, із 3 серпня 2014 року набрав чинності Закон 
України від 31.07.2014 р. № 1621-VII «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких інших зако-
нодавчих актів», яким, зокрема, встановлено військовий 
збір. Сплачується він за ставкою 1,5 відсотка від об’єкта 
оподаткування. 

760 
стільки мільйонів євро допо-
моги виділить Україні Європей-
ська комісія до кінця року. Про 
це повідомив президент Євро-
комісії Жозе-Мануель Баррозу 
під час розмови з Президентом 
Петром Порошенком. 
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Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик укотре на-

гадав головам РДА та розпоряд-
никам коштів про необхідність 
освоєння грошей, передбачених 
області на заходи з енергозамі-
щення, переоснащення газових 
котелень, енергозбереження. 
На такі цілі Волині передбаче-
но 12,1 млн грн. Перший транш 
— 3,2 млн грн — уже надійшов 
на казначейські рахунки, од-
нак освоєно лише 804 тис. грн. 
Про це повідомив начальник 
ГУ Держказначейства в області 
Михайло Леміщак. Тож вини-
кає загроза, що кошти не будуть 
освоєні у повному обсязі, в ре-
зультаті Волинь втратить мож-
ливість модернізувати системи 
теплопостачання. 

Володимир Гунчик підкрес-
лив, що за всіма заявками, які 
надішли з районів, прийняті 
рішення про надання коштів. 
«Із якої причини гроші зависли 
на рахунках — невідомо. Однак 
якщо ми не займатимемося цим 
питанням, вони будуть втрачені 
для нас», — зауважив він. 

Водночас голова облдержад-
міністрації нагадав, що загалом 
область напрацювала  енергоз-
берігальних проектів на майже 
20 млн грн. «Держава нам дала 
12,1 млн грн, до 15 грудня їх 
необхідно освоїти. Можливо, 
варто переглянути проекти, від-
дати кошти тим, хто готовий уже 
завтра розпочинати роботу», — 
акцентував він. 

На останній сесії Володимир-Во-
линської районної ради, що від-

булася минулого тижня, йшлося про 
неприємний конфлікт, що стався 
між двома публічними особами — 
головою райдержадміністрації Во-
лодимиром Савчуком і заступником 
голови райради Павлом Карпюком, 
які побилися. 

Останній із них надіслав до ре-
дакції газети «Слово правди» гнів-
ного листа, в якому подає своє ба-
чення цих подій і вважає, що проти 
нього здійснено політичну прово-
кацію. «Подавати події упереджено, 
на власну користь, оббріхувати ін-
ших та робити із себе жертву в час, 
коли в країні триває війна, на мій 
погляд, як мінімум некоректно й 
аморально», — зазначається у цьо-
му листі. 

А вже майже на його завершен-
ня — «Слідство встановить, як же 
насправді відбувався перебіг подій 
14 жовтня. Отоді й можна буде зро-
бити адекватні висновки, без емо-
ційних упереджених заяв і дешевого 
політичного піару». 

От якраз у цім повністю солі-
дарна з Павлом Карпюком. Народна 
мудрість стверджує, що якщо двоє 
сперечаються, то істина зазвичай 
лежить посередині, а журналістське 
правило передбачає, що у конфлік-
тній ситуації треба вислухати обидві 
сторони. До того ж обставини цих 
подій з’ясовуються у слідчому по-
рядку, а до закінчення таких дій і до 

винесення рішення суду стверджу-
вати, хто правий, а хто — ні, таки 
ранувато. 

Тому з таких міркувань ми звер-
нулися по офіційний коментар до 
правоохоронних органів. І ось що з 
цього приводу сказав в. о. начальни-
ка слідчого відділення Володимир-
Волинського МВ УМВС в області 
Радислав Павлюк: 

— 14 жовтня цього року в місь-
квідділ із заявою звернувся голова 
РДА Володимир Савчук про те, що 
о 17.30 цього дня під час конфлікту 
в кабінеті загального відділу рай-
держадміністрації заступник голови 
райради Павло Карпюк завдав йому 
тілесних ушкоджень. На місце події 
була направлена оперативна група, 
проводилися слідчі дії. Опісля ві-
домості щодо цього були внесені у 
Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань (спричинення легких тілесних 
ушкоджень). За цим кримінальним 
провадженням проводиться досудо-
ве розслідування. 

Відповідна заява до правоохо-
ронців надійшла і від Павла Кар-
пюка, але трьома днями пізніше 
— 17  жовтня. Його заява майже 
дублює заяву Володимира Савчука, 
тільки у ній він пише, що тілесних 
ушкоджень йому завдав голова РДА. 
За цією заявою також відкрите кри-
мінальне провадження і проводить-
ся слідство. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Рішення уряду про зниження 
норм споживання газу не сприяє 
реальній економії енергоносіїв, 
а, навпаки, позбавляє споживачів 
стимулів до заощадження й обліку 
блакитного палива, погіршує скрут-
не становище малозабезпечених 
громадян і призведе до збільшення 
тарифу на оплату за газ. Про це 
під час прес-конференції заявив 
голова правління ПАТ «Волиньгаз» 
Мирослав Коротя. 

За його словами, Постанова уря-
ду № 409 від 06.08.2014 «Про вста-
новлення державних соціальних 
стандартів у сфері житлово-кому-
нального обслуговування», якою 
були змінені норми споживання 
газу населенням і яка набрала сили 
з 1 жовтня, має негативні наслідки. 

— Відповідно до цієї постанови, 
з 1 жовтня введено в дію лімітоване 
споживання газу споживачам без лі-
чильників, а саме його зменшення у 
півтора чи два рази, — пояснює Ми-
рослав Коротя. — Наприклад, для 
споживача, який має газову плиту і 
централізоване гаряче постачання, 
норма використання блакитного 
палива раніше була 9,8 м³ на одну 
особу в місяць, а тепер вона змен-
шилася до 6 м³. За умов, що є плита, 
але відсутні централізоване поста-
чання гарячої води та газовий на-
грівач, норма зменшилась із 18,3 до 
9 м³. Для тих, хто має й газову плиту, 
і газовий водонагрівач, її було змен-
шено з 23,6 до 18 м³, а коли є індиві-
дуальне опалення — з 11 до 7 м³ на 
1 кв. м опалюваної площі на місяць в 
опалювальний період. 

Мирослав Коротя переконаний, 
що зменшення норм не означає ре-
альної економії газу й споживачі без 
лічильників і надалі так само без-
контрольно використовуватимуть 
блакитне паливо, а оплачувати зі 
своєї кишені його будуть споживачі 
з лічильниками, платячи при цьому 
за нього як мінімум учетверо більше. 

Також згадана Постанова, за 
його словами, позбавляє наших спо-
живачів стимулів встановлювати 
прилади обліку газу та, відповідно, 
заощаджувати блакитне паливо. 

— Після зменшення норм во-
линяни, які не мають в оселі лі-
чильників, оплачуватимуть лише 
7,5 мільйона кубометрів газу проти 
23,7 мільйона, як це було до 1 жов-
тня, — пояснює голова правління 
ПАТ «Волиньгаз». — Утім, де-факто 
меншим споживання газу не буде. А 
різниця в 16,2 мільйона кубів, яка 
виникла після зміни норм, лягає на 
плечі газорозподільчої компанії. 
Тому державі в особі Національ-
ної комісії, яка здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики 
та комунальних послуг, незабаром 
доведеться підвищити для всіх спо-
живачів тариф на оплату за газ. За 
таких умов, якщо питання не ви-
рішити найближчим часом, аби 
компенсувати різницю в нормах, 
необхідно збільшити тариф на газ на 
25%. Якщо ж цього не зробити, зрос-
тання боргів, дестабілізації у газовій 
галузі та роботі підприємства не 
уникнути. Якщо тариф не піднімати, 
підприємству доведеться спрямува-
ти для компенсації різниці ті кошти, 
які були заплановані для розвитку 
газотранспортної системи, закупівлі 
обладнання. А це саме ті заходи, які 
необхідні для безперебійної роботи 
системи, особливо в опалювальний 

період. 
Далі. Чому Постанова позбавляє 

стимулу економити газ? 
— Споживачі, які не мають лі-

чильників, завдяки умовам, які 
створив уряд, використовують газ 
без обліку, без обмежень і за суттєво 
нижчу платню, ніж та, що була рані-
ше, — пояснює Мирослав Коротя. 
— Адже при зменшених нормах ці 
споживачі платитимуть у 1,5–2 рази 
менше. Відповідно, зникають стиму-
ли обліковувати або економити газ, 
що є обов’язковою умовою інтегра-
ції України в Європейське енергос-
півтовариство. Аби досягнути про-
зорості обліку та споживання газу, 
було започатковано програму вста-
новлення лічильників до 2018 року. 
Але зараз по Україні є 3,7 мільйона 
побутових споживачів, які не мають 
лічильників газу. Враховуючи серед-
ню вартість одного (1350 грн), у при-
лади обліку необхідно вкласти п’ять 
мільярдів гривень — таких грошей у 
держави немає, і самі споживачі не 
зацікавлені у встановленні лічиль-
ників за власний кошт. 

У газовій компанії впевнені, що 
тепер люди будуть отримувати мен-
шу компенсацію за газ. 

— Споживачі, які мали пільги та 

субсидії, а до таких належить близь-
ко 100 тисяч волинян, отримувати-
муть із 1 жовтня 2014 року компен-
сацію вартості газу в межах нових 
норм, які зменшені в 1,5–2 рази, — 
пояснює Мирослав Коротя. — Ма-
лозабезпеченим громадянам держа-
ва відшкодовуватиме вартість газу 
лише в межах нових норм. Решту 
спожитого газу пільговики оплачу-
ватимуть за повною вартістю, яка 
до того ж була суттєво збільшена з 
1 травня 2014 року. Оскільки воли-
няни звикли використовувати газ у 
межах колишніх об’ємів, а у холод-
ний період року очікувано будуть 
більше споживати газу для утеплен-
ня приміщень, то можуть виникну-
ти борги. Найбільше постраждають 
споживачі, які проживають у багато-
квартирних будинках і мають інди-
відуальне опалення: для них вста-
новлено коригувальний, а фактично 
понижувальний коефіцієнт для роз-
рахунку витрат. Він залежить від 
типу житла (приватний чи багато-
поверховий будинок) і регіону. При-
міром, для споживачів Волинської 
області понижувальний коефіцієнт 
для розрахунку витрат природного 
газу в багатоквартирному будинку 
становить 0,511, в індивідуальному 
— 1,067. Відповідно, держава нада-
ватиме пільги та субсидії для або-
нентів, що мають індивідуальне опа-
лення, не більше як на 7 м³ газу на 
1 м² площі. Раніше така норма була 
в межах 11 м³. Тобто при розрахунку 
розміру пільги на опалення для ба-
гатоквартирних будинків суму ком-
пенсації зменшили на 0,511, а отже, в 
два рази. Таким чином, споживачам 
доведеться або економити, або опла-
чувати газ за повною ціною. 

На переконання голови прав-
ління ПАТ «Волиньгаз», у цю По-
станову Кабміну необхідно внести 
зміни або її відмінити. Мирослав 
Коротя повідомив, що 10 жовтня 
керівники газорозподільних підпри-
ємств України підготували відкрите 
звернення Прем’єр-міністру та віце-
прем’єру Гройсману, де чітко викла-
ли свою позицію. Однак на сьогодні 
ніякої відповіді та реакції немає. 

Людмила ПОЛІЩУК 

У ковельчанина в машині виявили зброю Бий одне одного, щоб чужий боявся? 

Події
Волинь 
напрацювала 
низку енерго-
зберігальних 
проектів 

Зменшення норм споживання газу може 
спричинити ріст тарифів на паливо 


