
В період із 1 травня по 30 вересня 
ціна газу для побутових потреб 
становить 7,188 грн за 1 куб. м. 
ПАТ «Волиньгаз» із цих коштів 
отримує тільки 69 копійок як плату 
за транспортування і постачання 
природного газу. Про це під час 
прес-конференції повідомили 
керівники «Волиньгазу». 

У ціну газу для споживачів за-
кладено вартість самого енерго-
носія, послуги з транспортування 
та постачання природного газу, а 
також податки. Структура ціни за 
1 куб. м. природного газу виглядає 
так: власник газу — НАК «Нафтогаз 
України» отримує 5,05 грн, або 70,2% 
ціни, ДК «Укртрансгаз» (за послуги з 
транспортування газу магістраль-
ними газопроводами) — 0,05 грн 
(0,8%), ПАТ «Волиньгаз» (за послуги 
з постачання та транспортування 
газу розподільними мережами) — 
0,69 грн (9,6%). До державного бю-
джету (у вигляді цільової надбавки, 
обов’язкових податків та зборів) пе-
рераховується 1,4 грн (19,5%). 

Кошти, які отримує газове гос-
подарство, є джерелом фінансуван-
ня для утримання мереж і заробітної 
плати газовиків. 

— Після різкого зростання ціни 
на газ у громадськості виникає ло-
гічне запитання, куди йдуть ці ко-
шти і чи йтиметься про підвищення 
якості надання послуг, — розповів 

голова правління Мирослав Коро-
тя. — Ми вкотре наголошуємо, що 
за такої структури ціни, яка діє нині, 
наше підприємство опинилось у 
ситуації, коли тарифи покривають 
лише 65% витрат на утримання газо-
проводів. Одначе наша інвестиційна 
програма передбачає 29,4 млн грн 
на реконструкцію та капітальний 
ремонт газотранспортної системи 
області, виконання заходів, спрямо-
ваних на зниження втрат газу. Інвес-
тиційною програмою також перед-
бачено безкоштовне встановлення 
приладів обліку газу для населення 
на суму 10,27 млн грн. При освоєнні 
цих коштів буде встановлено близь-
ко п’яти тисяч газових лічильників. 

Також Мирослав Коротя повідо-
мив, що з 6 травня діють нові норми 
споживання газу, які за всіма катего-
ріями зменшились у три рази. Відпо-
відно й відшкодування проводиться 
за меншою нормою споживання. Всі 
ці заходи змушують людей економи-
ти, тож на Волині споживання газу 
скоротилося на 20%. Рівень розра-
хунків населення становить 88,3%. 
Його називають у «Волиньгазі» дуже 
низьким, адже у минулі роки рівень 
розрахунків за газ улітку сягав 110–
120%. 

Під час прес-конференції йшло-
ся і про порядок нарахування плати 
за газ за новими цінами. Варто за-
уважити, що нарахування вартості 
спожитого газу ПАТ «Волиньгаз» 

проводить за повний календарний 
місяць. Тобто якщо покази лічиль-
ника газу зняті не останнього дня 
місяця, а споживач самостійно не 
передав покази за повний кален-
дарний місяць (результати, які зні-
маються в останній день звітного 
місяця) до ПАТ «Волиньгаз», то під-
приємство проводить нарахуван-
ня за послуги з газопостачання на 
підставі планових платежів. У цьо-
му разі до спожитої кількості газу 
станом на число, коли були зняті 
покази лічильника газу, додається 
прогнозоване використання газу 
споживачем до кінця місяця. 

У «Волиньгазі» зазначають, що 
клієнти можуть сплачувати або 
суму, зазначену в рахунку за повний 
календарний місяць, або самостійно 
визначити розмір платежу, виходя-
чи зі своїх показників. У разі якщо 
споживачем будуть зняті та передані 
покази лічильника газу на останній 
день звітного місяця, розбіжностей 
між плановим нарахуванням за по-
вний календарний місяць і фактич-
но спожитим газом не буде. 

Розрахунки за надані послуги з 
газопостачання можуть проводити-
ся за розрахунковими книжками та 
за платіжними документами (вста-
новленими рахунками), які виписує 
газопостачальне підприємство. 

Людмила ШИШКО 

За отриманою СБУ оператив-
ною інформацією, уродженець 

Курської області РФ схвалював 
російську агресію проти України 
та вирішив «підтримати» її, дес-
табілізувавши ситуацію у мирних 
Сумах. Для цього він збирався 
здійснити терористичний акт на 
газотранспортній магістралі, а 
потім — в одному з громадських 
місць обласного центру. За його 
злочинним задумом, вибуховий 
пристрій повинен був спрацювати 
під час масової патріотичної ак-

ції жителів міста. Співробітники 
спецслужби затримали терориста 
у його власному автомобілі по-
близу Сумського лінійно-вироб-
ничого Управління магістральних 
газопроводів «Укртрансгаз». Через 
цей об’єкт, який входить до пере-
ліку місць із підвищеною терорис-
тичною загрозою, здійснюється 
транзит російського газу до країн 
Євросоюзу. Під час обшуку авто 
правоохоронці вилучили само-
робний вибуховий пристрій, який 
наразі вивчають експерти. 

На Волині з робочим візитом 
перебував народний депутат 

України, член Комітету Верховної 
Ради України з питань податкової 
та митної політики Андрій Анто-
нищак. Під час візиту в область 
нардеп ознайомився із роботою 
Волинської митниці та провів 
робочу зустріч із волинськими 
волонтерами, керівництвом СБУ, 
членами громадського руху «На-
родний контроль». 

— Ми мали з моїми колегами 
ознайомчу поїздку на саму Яго-
динську митницю, адже ні для 
кого не секрет, що лунає шквал 
критики на адресу керівництва 
митниці та митників, — розповів 
депутат. — Насправді виявилося 
не все так плачевно, як дехто зо-
бражував, хоча проблеми є, їх ви-
знають самі митники. По-перше, 
вони виникають через недоско-
нале законодавство, а по-друге — 
через затягування реорганізації 
митниці, яка триває рік, тож люди 
перебувають у підвішеному стані. 

Основна проблема, яку обго-
ворили під час робочої зустрічі, 
стосувалася перевезення та роз-
митнення гуманітарного вантажу. 

— Погано, що у нас руки не 
дійшли до прийняття законопро-
екту, що стосується волонтерів, 
— констатував нардеп. — На сьо-
годні у Верховній Раді зареєстро-
ваний законопроект, але він має 
половинчастий характер. Відпо-
відно до проекту закону, гумані-
тарну допомогу до 3 тонн можна 
буде розмитнювати на рівні облас-
ті без довідок із Мінсоцполітики. 
Резиденту, який увозить на митну 
територію країни гуманітарний 
вантаж, не потрібно буде його роз-
митнювати за місцем прописки — 

він може це зробити прямо тут, у 
вас на Волині чи на Львівщині. Але 
в законопроекті не вирішується 
основна проблема — ввозу авто-
мобілів, які пізніше підуть на АТО. 
Тому ми готуємо зміни до чинно-
го законодавства, що стосуються 
ввезення на митну територію авто. 
Є вже певні напрацювання з ке-
рівництвом митниці щодо цього 
питання, внесуть свої пропозиції 
волонтери. 

Також, як стало відомо, при 
Волинській митниці планують 
створити громадську раду. Як роз-
повів голова Волинського осеред-
ку ГО «Громадський рух «Народ-
ний контроль» Павло Данильчук, 
днями відбудеться робоча зустріч, 
на якій визначать основні пробле-
ми, якими опікуватиметься гро-
мадська рада. До її складу, крім во-
лонтерів та активістів «Народного 
контролю», ймовірно, увійдуть 
і представники громадського 
об’єднання платників податків та 
інші дотичні громадські організа-
ції. 

Людмила ШИШКО 
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Микола РОМАНЮК: 

Суд арештував 43 автівки 
та 27 квартир кримських 
прокурорів 
Печерський районний суд міста Києва наклав арешт 
на нерухоме і рухоме майно колишніх прокурорів АР 
Крим, що перебуває на материковій частині України. 
Серед арештованого, зокрема, авто преміум-класу — 
Toyota, BMW, Skoda, Honda, Mazda й інші, а також 27 
об’єктів нерухомості: квартири і нежитлові приміщен-
ня у Харкові, Миколаєві й інших областях. Орієнтовна 
вартість майна, на яке наклали арешт, — 50 млн грн. 

609
стільки тисяч гривень соц-
допомоги отримує кожна 
сім’я військовослужбовця, 
який загинув при виконанні 
службових обов’язків у зоні 
АТО, — в розмірі 500 міні-
мальних зарплат. 
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Минулого тижня з робочим ві-
зитом у Луцьку перебувала 

міністр Кабінету Міністрів України 
Ганна Онищенко. Мета поїздки — 
намагання донести жителям облас-
ті, що процес децентралізації влади 
незворотний. За її словами, це мало 
статися ще кілька десятків років 
тому. На переконання міністра, це 
дасть додаткові повноваження орга-
нам місцевого самоврядування. 

— Торік внесено зміни до 
бюджетного законодавства, й у 
2015 році місцеві громади отримали 
додаткові фінансові ресурси. Це вже 
дало певні результати. Наступни-
ми кроками є передача додаткових 
повноважень місцевим громадам. 
Частина з них потребує змін у Кон-
ституцію України, і над цим нині 
працюють. Інші ж можна уже пере-
давати, — наголосила Онищенко. 

Міністр Кабінету Міністрів за-
значила, що об’єднання громад 
має відбуватися виключно на до-
бровільній основі. Ті громади, які 
об’єднаються, отримають бонуси. 
Проте, за її словами, це питання час-
то саботують на місцях, адже окремі 

місцеві керівники бояться втратити 
свої посади та важелі впливу. 

Перед присутніми виступив  
Луцький міський голова Микола 
Романюк, який наголосив, що ре-
форми не робляться за одну ніч, а до 
них необхідно підходити зважено. 
Людям треба пояснювати переваги 
такої реформи, і тоді вони зможуть 
прийняти зважені рішення. Микола 
Романюк навів приклад Норвегії, де 
нещодавно побував. За його слова-
ми, там проведена адміністративна 
реформа, проте вони не зупиня-
ються і хочуть далі працювати над 
укрупненням громад. 

Микола Романюк зазначив, що в 
результаті реформування бюджет-
ного законодавства значних змін 
зазнали місцеві податки і збори. Це 
єдиний податок, плата за землю, по-
даток на житлову та нежитлову не-
рухомість, транспортний податок. 
На цей час податки становлять 25% 
від усього обсягу доходів бюджету 
міста, тоді як у попередні роки вони 
сягали не більше 12% надходжень. 
На переконання міського голови, це 
позитив. 

Вагомим джерелом доходів, за 
його словами, став акцизний пода-
ток із реалізації вроздріб підакциз-
них товарів. Його ставка — 5% від 
вартості проданої продукції. 

Крім того, місцеві бюджети 
отримують освітню і медичну суб-
венції, що дало можливість вивіль-
нити частину коштів і спрямувати їх 
на інші цілі.   

СБУ попередила теракти на 
магістральному газопроводі 

Події

«Газпром» не продовжуватиме 
транзитний контракт із 
Україною після 2019 року 

Про це сказав журналістам заступник голови 
правління газового холдингу Олександр Медведєв. 
«Після закінчення транзитного контракту з Україною 
ані продовження, ані укладення нового контракту 
не буде за жодних обставин. У зв’язку з цим 
найпростіший спосіб забезпечити поставки газу в 
Туреччину — «Турецький потік», — сказав Медведєв. 

На Волині з табельної зброї застрелився 
даішник 

Сталося це в понеділок, о 8:45 
ранку, на стаціонарному посту 

№ 1 дорожньо-патрульної служби 
у селищі Цумань Ківерцівського 
району, де інспектор ніс службу із 
забезпечення безпеки дорожнього 
руху. 

— Правоохоронця з вогнепаль-
ним пораненням голови виявили 
колеги, — повідомив перший за-

ступник начальника УМВС в облас-
ті Анатолій Петрушин. — На місці 
події працюють слідчо-оперативні 
групи Ківерцівського райвідділу й 
УМВС, криміналістична лаборато-
рія Науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру. Відо-
мості за цим фактом внесено до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за частиною 1 статті 115 
Кримінального кодексу України. 

Загиблий — старший прапор-
щик міліції, в органах внутрішніх 
справ — із 1996 року. За місцем 
служби характеризувався виключ-
но як сумлінний працівник. У 
жовтні 2014 року протягом 30 діб 
ніс службу в зоні проведення ан-
титерористичної операції. 

— Нині розглядаємо дві осно-
вні версії: самогубство або необе-
режне поводження із табельною 
вогнепальною зброєю, — підсуму-
вав Анатолій Петрушин. 

Триває досудове розслідуван-
ня з метою з’ясування причин і 
обставин смерті працівника мілі-
ції. Призначено криміналістичні 
судово-медичні експертизи. 

При Волинській митниці створять 
громадську раду 

У «Волиньгазі» розповіли про порядок 
нарахування плати за газ за новими цінами 

Філарет може 
стати главою нової 
об’єднаної церкви

Українська православна церк-
ва Київського патріархату 

висуває кандидатуру Предстоя-
теля УПЦ КП Філарета, а Укра-
їнська автокефальна церква ви-
ступає за проведення виборів 
глави нової об’єднаної церкви. 
Про це на прес-конференції роз-
повів речник УПЦ КП архієпис-
коп Євстратій (Зоря). 

Він зазначив, що обидві про-
позиції будуть обговорюватися 
на спільному Об’єднавчому со-
борі, який відбудеться 14 верес-
ня у Софії Київській. 

«Наша пропозиція, що 
об’єднана церква матиме назву 
«Українська православна церква 
Київського патріархату». Назва 
«Українська автокефальна пра-
вославна церква» буде викорис-
товуватись як друга офіційна 
назва Української православної 
церкви Київського патріархату. 
Є така практика, вона пошире-
на в багатьох церквах», — додав 
Євстратій. 

За одну ніч реформи не робляться 


