
Для тих, хто дивився пряму тран-
сляцію, усе стало зрозуміло піс-

ля того, як на пропозицію Литвина 
зробити сигнальне голосування 
по відставці Яценюка, оскільки де-
путатський зал не вселяв надії на 
присутність необхідної кількості 
депутатів, Гройсман категорично 
заперечив: «Ніякого сигнального, 
голосуємо за основу та в цілому». 
Результат — 194 «за» відставку Каб-
міну.

Розчарування? Злість? Образа?  
Якщо відверто — три в одному. Стає  
очевидним — із народом вкотре зі-
грали в наперстки. Треба було кіль-
ка годин «полоскати» Яценюка, щоб 
потім , під кінець сказати: «Хлопче, 
усе гаразд, не хвилюйся». Можливо, 
навіть після всього ще й остограми-
лися, щоб зняти стрес. Бо він таки 
був. Ніхто ж на сто відсотків не міг 
спрогнозувати результат. Домовле-
ність домовленістю, а карта може 
лягти по-різному.

Чи виграв від такої ситуації Пре-
зидент? Ні, не виграв. Бо українці, 
якщо до цього були сумніви, вкотре 
переконалися: влада не хоче зміню-
ватись і не буде. Це перше. По-друге, 
усі зрозуміли, що Яценюк і Поро-
шенко — в одній команді. Приклад 
цьому — голосування. Найближчі 
люди Порошенка якраз і не голосу-
вали, або ще краще — утрималися, 
як Гройсман. А це значить лише одне 
— Президент до кінця не розуміє 
ситуацію, в якій опинилась Україна 
з реформами Яценюка. І третє — 
якщо  Президент і Яценюк думають, 
що все обійшлось і в них ще є якийсь 
час, щоб попрацювати в команді, то 
вони глибоко помиляються. На-
род доведений до відчаю і навряд 
чи захоче далі терпіти. Тим більше, 
що про акції заявляють «свободів-
ці». Впевнено крокує по Україні зі 
своїм антикорупційним проектом 

і Саакашвілі. Це нічого, що він не 
критикує Президента. І можливо, 
це навіть спільно задуманий проект. 
Ситуація може так розвернутися, 
що Саакашвілі вимушений буде не 
тільки говорити, а й діяти в інтер-
есах народу, бо політична кар’єра, 
амбіції серйозного політика змусять 
його це зробити. 

Що отримав народ від вівтор-
кового голосування? Подальше  зу-
божіння до повної втрати фінансів.  
Відсутність реформ. Подальше і, 
можливо, остаточне знищення се-
реднього та малого бізнесу, вели-
чезний зашморг на шиї на десятки 
років від міжнародних фінансових 
інституцій, відсутність закордонних 
інвестицій, зростання байдужого 
ставлення до України з боку євро-
пейських країн. Ми їм добряче вже 
набридли. Європейці повністю роз-
чаровані в Україні. І в першу чергу 

через те, що народ дозволяє верхівці 
поводитися з країною так, як вона 
поводиться. Корупція? А її ніхто не 
відміняв. Як процвітала, так і буде 
процвітати. Так, для ока, час від часу 
когось затримуватимуть, потім ти-
хенько відпускатимуть. Галас буде, 
але за ним нічого не стоятиме. Ні, 
меншеньких, може, навіть садити-
муть, а «крупна риба» продовжува-
тиме вільно «плавати».  

Найстрашніше те, що все це від-
бувається на фоні війни. Якщо на-
род плаче за своїми синами, то по-
літики використовують військові 
дії як прикриття своєї бездіяльнос-
ті, непрофесійності, розкрадання 
бюджетних коштів... А щодо такої 
риси, як совість, то вона в них про-
сто відсутня. Зате добре виражена 
— жадібність, особливо до чужих 
грошей…

Галина ФЕДОРЕНКО
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До Луцька їде Саакашвілі

Об’єднані громади не потребують 
спеціальної методики для отримання 
субвенції

Каплін вийшов із фракції БПП і коаліції

Чому рахунки за газ можуть відрізнятися від фактичних даних 
використаного газу

У п’ятницю, 26 лютого, в Луцьку 
відбудеться «Антикорупцій-

ний форум» за участі Міхеіла Саа-
кашвілі та інших українських полі-
тиків, які нещодавно об’єдналися 
в «Рух за очищення».

У ході зустрічі планують за-
лучити лучан до широкої народ-
ної коаліції, яка виступить проти 
корупції та за впровадження ре-
альних реформ. Для обговорення 
політичної та суспільної кризи, що 
склалася в Україні, окрім очіль-
ника Одеської області Міхеіла 
Саакашвілі, на Антикорупційний 
форум до Луцька приїдуть голо-
ва «Демократичного Альянсу» 
Василь Гацко, колишній голо-
вний редактор журналу «Forbs 
Україна» Володимир Федорін, 
екс-заступник міністра економі-
ки Олександр Боровик. Лідери 
«Руху за очищення» наголошують: 
їхня діяльність не запланована як 
платформа для нової партії. «За-
раз жодна політична сила не може 
взяти відповідальність за країну та 
запропонувати позитивного по-
рядку денного. Нас виведе з кризи 
тільки те, що врятувало Україну 
від комунізму в 80-90-х, — широка 
громадська коаліція, яка об’єднує 

різних людей, різні партії та гро-
мадські організації, котрі мають 
спільну мету — вивести Україну 
з цієї пастки, подолати корупцію, 
провести модернізацію. Тільки це 
може нас врятувати», — зазначив 
член Координаційної ради «Руху 
за очищення» Валерій Пекар. Фо-
руми по всій країні відбуваються 
без жодного олігархічного та по-
літичного впливу. Фінансування 
проводиться за принципом так 
званого «народного краудфандин-
гу». Збір коштів проводиться через 
мережу Інтернет, на спеціальній 
сторінці (http://forum.dem-alliance.
org/). Тут також розміщений де-
тальний звіт про всі надходження 
та видатки. Форум відбудеться в 
п’ятницю, 26 лютого, в приміщен-
ні Палацу культури Луцька. Поча-
ток — о 18.00.

Для отримання в 2016 році суб-
венції з державного бюджету 

об’єднані територіальні громади 
повинні мати план соціально-еко-
номічного розвитку — документ, 
який громади розробляли й рані-
ше. Отже, спеціальних методич-
них рекомендацій від Уряду для 
отримання субвенції громади не 
потребують.

Про це сказав перший заступ-
ник міністра регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України 
В’ячеслав Негода. Він нагадав, що 
в статті 10 Закону «Про добро-
вільне об’єднання територіаль-
них громад» зазначено: «Держава 
здійснює фінансову підтримку 
добровільного об’єднання тери-
торіальних громад шляхом надан-
ня коштів у вигляді субвенцій на 
формування відповідної інфра-
структури згідно з планом соці-
ально-економічного розвитку».

«Цей план — звичний для 
громад документ, який вони і до 
цього розробляли щороку. Отже, 
спеціальної урядової методики для 
його розробки не потрібно. Єдине, 
що ми запропонуємо — це загаль-
ний шаблон подання документів 
та необхідних додатків для спро-

щення їхньої обробки. Це при-
скорить процес виділення коштів 
громадам», — зазначив В’ячеслав 
Негода та запевнив, що міністер-
ство не має наміру завантажувати 
об’єднані громади зайвими мето-
диками та документами. «Маємо 
максимально спростити та при-
скорити процес отримання грома-
дами коштів, за рахунок яких вони 
зможуть уже цього року значно 
підвищити якість надання послуг 
населенню», — сказав перший за-
ступник міністра.

В’ячеслав Негода також по-
відомив, що проект розробленої 
Мінрегіоном постанови Кабінету 
Міністрів про порядок та умови 
надання субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад 
вже оприлюднено на офіційному 
сайті міністерства.

Розгляд відповідної постанови 
на засіданні Уряду планується най-
ближчим часом.

Нагадаємо, раніше В’ячеслав 
Негода зазначав, що державна суб-
венція на розвиток інфраструкту-
ри об’єднаних громад перш за все 
має посилити їхню економічну 
спроможність.

Народний депутат Сергій Ка-
плін  вимагає від керівництва 

Апарату ВР офіційних вибачень 
перед народом України. Нардеп, 
який минулого тижня оголосив, 
що йде з коаліції та фракції БПП, 
опублікував свою заяву в Facebook.  

«Вимагаю офіційних вибачень 
від керівництва апарату Верховної 
Ради за брехню про статус коаліції 
та перебування там «Радикальної 
партії». Отак має виглядати заява 
про вихід із коаліції та фракції!», 

— написав Каплін.
Парламентар додав, що зараз 

керівництво Ради та фракцій ма-
ніпулюють фактами, щоб зберегти 
Прем’єра та не допустити позачер-
гових виборів.

«Радикали, апарат ВР, інші 
фракції обдурюють народ, мані-
пулюють заявами, щоб врятувати 
Прем’єра Яценюка, убезпечити 
себе від перевиборів і дерибанити 
Кабмін далі. Але після цих брехонь 
— максимум, що їм світить — по-
сада завгоспа в Кабміні, причому 
одна на всіх», — додав Каплін.

Нагадаємо, після провалу го-
лосування за відставку Прем’єра 
Яценюка народний депутат Ка-
плін та його колега та заступник 
по «Партії простих людей» Олек-
сандр Сугоняко написали заяви 
про вихід із фракції «Блоку Петра 
Порошенка» і парламентської коа-
ліції та оголосили, що формувати-
муть «реальну народну опозицію», 
бо в парламенті її немає.

Одним із найпоширеніших про-
блемних питань, з якими волиня-
ни звертаються до фахівців ПАТ 
«Волиньгаз», — чому в рахунку за 
газопостачання нарахована сума 
не збігається з показниками лічиль-
ника, звідки беруться незрозумілі 
показання, а відтак — з’являється 
заборгованість? Між тим, в усіх 
цих ситуаціях лише одна причина 
— споживач не подав показання 
лічильника, а тому газорозподільна 
компанія зробила автоматичні на-
рахування.

Розрахунковим періодом для 
кожного споживача вважається по-
вний календарний місяць, а тому 
газорозподільній компанії необхід-
но мати повні дані про обсяг спожи-
того палива за цей період. Згідно з 
Кодексом газорозподільчих систем, 
кожен споживач зобов’язаний що-
місяця станом на 1 число знімати 
показання лічильника та до 5 числа 
передати їх газорозподільній компа-
нії. Це дозволить споживачеві бути 

впевненим, що отримає рахунок без 
«зайвих» цифр, лише на той об’єм 
газу, який насправді використав.

Газопостачальна компанія авто-
матично робить свої нарахування 
споживачеві виключно в тих ви-
падках, коли не отримує від нього 
фактичних даних. Такий розрахунок 
здійснюється на рівні планового мі-
сячного об’єму споживання на від-
повідний період, виходячи із того, 
до якої  групи споживання віднесе-
ний споживач. Враховуються серед-
ньостатистичні дані використання 
палива в аналогічний період спожи-
вачем відповідної групи, з урахуван-
ням типу будинку та газових прила-
дів, які використовуються.

Якщо споживачі подали пока-
зання лічильника завчасно, то вони 
також побачать у своїх платіжках 
дещо інші показання лічильника. 
«Коли споживач  подає показання, 
наприклад 20 чи 25 числа, а до кінця 
місяця ще залишається кілька днів, 
то до фактичних показань газороз-
подільча компанія також дораховує 
використані куби до кінця місяця, 
адже протягом решти днів споживач 
продовжував користуватися газом», 
— пояснює заступник голови прав-
ління з обліку та балансів ПАТ «Во-
линьгаз» Андрій Карпомиз.

Однак, якщо споживач не зміг 
вчасно подати показання лічильник, 
це зовсім не означає, що тепер за 
енергоносій він змушений платити 
за тими рахунками, які автоматично 
були нараховані газопостачальною 
компанією. Споживач і надалі може 
сплачувати лише за реально спожи-
тий газ. Для цього необхідно:

— вказати у відривному талоні 
рахунку на оплату показання свого 
лічильника та дату їхнього зняття;

— у будь-який зручний для спо-
живача спосіб  згідно з вказаною в 
рахунку сумою до сплати;

— не забути наступного місяця 
вчасно передати фактичні показан-
ня лічильника.

Вказані у відривному талоні ра-
хунку фактичні показання лічиль-
ника потрапляють в автоматизовану 
програму обліку. Виходячи із фак-
тичних показань лічильника авто-
матично проводиться перерахунок 
споживання та заборгованості. Ре-
зультати проведеного перерахунку 
будуть враховані при формуванні 
рахунку в наступному місяці.

Тому, аби уникнути зайвих нара-
хувань та сплачувати лише за реаль-
но використане паливо, необхідно 
вчасно подати показання лічильни-
ка. Це можна оперативно здійснити 
у такий спосіб:

— через інтернет — за допомо-
гою сервісу Особистий кабінет на 
сайті 104.ua;

— зателефонувавши до контакт-
центру за номерами: 0332-280-104 та 
0332-701-701 (працює без вихідних 
із 8.00 до 20.00);

— надіславши показання лічиль-
ника поштою на адресу contact@
vl.104.ua;

—надіславши SMS-
повідомленням на номери 067-
364-7-104 та  050-384-7-104 (у по-
відомленні потрібно вказати лише 
особовий номер та показання лі-
чильника).

Прес-служба «Волиньгазу»

Порошенко здав Шокіна, але не 
здав Яценюка

Українці хочуть більше польських 
телеканалів
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 
звернулася до польського регулятора — Крайової Ради з 
питань радіомовлення і телебачення Республіки Польща 
— з проханням сприяти збільшенню кількості польських 
телеканалів, які транслюються в Україні. «Така ініціатива 
обумовлена неодноразовими зверненнями до регулятор-
ного органу вітчизняних провайдерів програмної послуги 
та дистриб’юторів, які висловлюють бажання ретранслюва-
ти польські телеканали», — зазначили на сайті Нацради.

У Донецьку школярі 
намагались зірвати прапори 
«ДНР»
В окупованому Донецьку так звана «поліція «ДНР» 
затримала чотирьох школярів, які намагалися зняти 
з будівель прапори псевдореспубліки. Про це пише 
прес-служба так званої «поліції ДНР». Згідно з повідо-
мленням, на хлопчиків донесли місцеві жителі, які 
помітили, як школярі знімають прапори. Відтак хлопців 
затримали «поліцейські». Яке покарання загрожує 
школярам — невідомо.

17
Стільки гривень коштує дизель-
не пальне на автозаправках 
у мережі  «ОККО». При цьому 
середня ціна дизпалива в Укра-
їні зросла всього на 5 копійок і 
склала 15,61 грн зі літр. Події

Гра на викидання виявилася всього лише грою. Президентсько-
прем’єрською


