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Укрзалізниця ініціює підвищення вартості проїзду в поїздах
внутрішнього сполучення у два етапи – по 10% у липні та жовтні цього року.
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НА СВОЄМУ МІСЦІ

З 1 липня вода
дорожчає
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
встановила для РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» нові економічно обґрунтовані
тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
Відповідно до постанови «Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення
Рівненському обласному виробничому комунальному
підприємству водопровідно!каналізаційного господарства
“Рівнеоблводоканал”» вже з 1 липня за послуги водопоста!
чання ми платитимемо 5,94, а за послуги водовідведення –
4,584 гривні за кубометр (з ПДВ). Загальний тариф станови!
тиме 10,524 гривні за кубометр (з ПДВ). Причому нові роз!
цінки будуть єдиними для всіх категорій споживачів (насе!
лення, бюджетних установ, інших).
За коментарями з приводу
такого досить різкого рос!
ту тарифів наша газета
звернулась до директора
РОВКП ВКГ «Рівнеоблводо!
канал» Андрія КАРАУША.
– Які причини такого різко!
го зростання вартості послуги
водовідведення та водопоста!
чання?
– Дійсно, якщо порівняти тари
фи для населення, що діють за
раз, із тими, що будуть встанов
лені з 1 липня, то зростання до
сить суттєве. Хоча для бюджет травень уже сягнув 151,3 мільйо
них установ та інших споживачів на. Істотна відмінність нещодав
но встановлених нових тарифів
тарифи знизяться на 30%.
Причина в тому, що останньо полягає в тому, що вони: попер
го разу тарифи на послуги, які ми ше, стовідсотково економічно об
надаємо для населення, коригу ґрунтовані; подруге, єдині для
валися ще в лютому 2012 року. всіх категорій споживачів – насе
По суті, до цього часу в нас діяв лення, бюджетних організацій,
тариф, прийнятий обласною ра інших госпрозрахункових під
дою 2009 року і скоригований у приємств; потретє, передбача
2012му тільки на вартість енер ють рентабельність на рівні 5% і
гоносіїв. Ціна електроенергії, яка містять інвестиційну складову в
була врахована в діючих розцін частині використання амортизації
ках, становила тоді 1,07 гривні за та прибутку.
– Але ж рівень зарплати,
кіловатгодину, а на сьогодні вона
зросла до 1,29 гривні. Збільши особливо бюджетників, не зро!
лась за цей час і вартість палив стає. І з чого людям платити за
номастильних матеріалів (на комунальні послуги?
– Цілком логічне запитання. Та
приклад, бензин А92 закладали
за ціною 4,4 гривні за літр, дизпа у нашій державі передбачені ме
ливо – 5,1, газ (метан) – 2,6, а на ханізми захисту соціально враз
сьогодні бензин А92 коштує 15,69, ливих і незахищених верств насе
дизпаливо – 14,99, газ (метан) – лення. Це перш за все субсидії, які
8,49 гривні за літр. Мінімальна безперешкодно може оформити
заробітна плата, яка врахована в кожна родина, витрати якої на
діючих тарифах, – 744 гривні, хоча житловокомунальні послуги пе
за цей час вона зросла до 1218. ревищують встановлений законо
Звичайно, за ці роки змінилась і давством рівень. Крім того, уряд
постановою «Про
вартість матері
посилення соці
алів, реагентів, Із 1 липня відмінено
запасних час «дискримінацію» в оплаті за ального захисту
населення в умо
тин, обладнан
ня та комплек воду, коли для населення цю вах підвищення
цін і тарифів на ко
туючих. Тож
мунальні послуги»
для підвищен послугу робили дешевшою
від 5 квітня 2014
ня тарифів на за рахунок завищених
року затвердив
воду в нас були
Порядок призна
всі економічні тарифів для підприємств.
чення і надання
підстави. Про
це свідчить і той факт, що підпри населенню компенсації додатко
ємство щомісяця нараховувало вих витрат на оплату комуналь
різницю в тарифах, яку повинна них послуг в умовах підвищення
відшкодовувати держава, у цін і тарифів на послуги. Це допо
розмірі 1,82 мільйони гривень, а може людям своєчасно та в по
загальний розмір невідшкодова вному обсязі розраховуватись за
ної різниці в тарифах станом на надані їм послуги. З іншого боку,

чому повинні страждати праців
ники водоканалу? Адже держава
чотири роки стримувала тарифи, і
при цьому не працювали механіз
ми компенсації з бюджету різниці
в тарифах на воду та електрое
нергію. Працівники водоканалу –
такі самі громадяни, як і всі інші, у
них є сім’ї, тому вони теж мають
право на достойну заробітну пла
ту за свою нелегку працю.
– Що ж усе!таки порадите
своїм споживачам? Чи є у них
реальна можливість економи!
ти на послугах водопостачан!
ня та водовідведення?
– Щоб не переплачувати, я б
радив тим, хто ще не встановив
лічильник обліку споживання води,
обов’язково це зробити. Тоді лю
дина знатиме, що платить тільки
за те, що фактично спожила. Нам
усім треба вчитись економити
воду, не допускати протікання зли
вових бачків, витоків у підвалах
будинків.
– Чи потрібно фіксувати по!
казники лічильника до перехо!
ду на нові тарифи?
– Так. Власнику лічильника
треба буде зняти показники, за
фіксувати їх та передати до або
нентської служби водоканалу,
щоб здійснити повний розраху
нок за діючими тарифами та уник
нути можливих непорозумінь з
початку застосування нових та
рифів. Ну і, звичайно, необхідно
повністю погасити заборгованість
за надані послуги.
– Чи залишать пільги для
споживачів із Гощанського та
Здолбунівського районів, які
мешкають у межах так званої
«депресивної» воронки? У по!
станові нібито нічого про це не
сказано…
– Постанова Національної
комісії, якою встановлені тарифи
на послуги централізованого во
допостачання та водовідведення,
дійсно не містить жодних поло
жень про встановлення будьяких
пільг. Тож мешканцям Гощансь
кого та Здолбунівського районів,
які потрапили в зону дії «депре
сивної» воронки, необхідно буде
сплачувати в повному обсязі за
встановленими тарифами. В
іншому разі, це буде порушенням
ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з цент
ралізованого водопостачання та
водовідведення.
До речі, така ж ситуація скла
лася з тарифом на надання по
слуг водовідведення для КП
«Здолбунівводоканал». Із 1 лип
ня вартість цих послуг для
підприємства також становитиме
4,584 гривні за кубометр з ПДВ.
Спілкувалась Неля ЗАБОЛОТНА

Порівняння діючих і нових тарифів на водопостачання та водовідведення

Компетентний коментар
Міський голова Рівного
Володимир ХОМКО:
– Якщо в нашому місті запи
тати людей, чи згодні вони, аби
підвищували тарифи, то зі ста
чоловік, може, один чи два да
дуть позитивну відповідь. І я так
відповім. А більшість скаже «ні».
Та якщо ми не хочемо, щоб рос
ли тарифи на воду, то не треба,
щоб підвищували ціни на все,
що потрібно для видобутку води.
Якби не підвищували тариф на
електроенергію, не зростали б у
ціні комплектуючі – складові со
бівартості водопостачання, то
водоканал і не підвищував би
той тариф. Я це кажу як колишній
директор цього підприємства.
Якщо все росте в ціні, то во
доканал змушений адекватно
реагувати на ситуацію. І нічого
показувати на нього пальцем,
бо винний той, хто в державі
підвищує тарифи на те, з чого
все починається, а не той, хто
виробляє кінцевий продукт.
У часи, коли я був директо
ром, водоканал не мав ніяких про
блем. Чому? Не тільки тому, що я
– не найгірший, як мені здається,
керівник. А насамперед тому, що
обласна рада завжди йшла
підприємству назустріч у справі
затвердження тарифів. Я їх пе
реконував у необхідності цього,
то щороку ми підвищували та
риф на воду процентів на 12–15.
Тобто ми адекватно реагували
на подорожчання всіх компо
нентів у водопостачанні.
Потім же взяли та й зробили
таймаут: коли затвердження
тарифів передали на Київ, то
4–5 років не змінювали ціни на
воду. І чого досягли? А того, що
всі без винятку водоканали Ук
раїни стали банкрутами, збит
ковими. Шалені борги, люди не
отримують зарплату, колекти
ви бунтують. Кому це потрібно?
У підсумку тепер виник та
кий розрив між собівартістю і
тарифом, що тариф доводить
ся збільшувати зразу майже
удвічі, а подекуди навіть утричі.

І це в усіх містах України. Без
винятку.
Момент для цього – невда
лий, бо й так по людях вдарила
криза. Більше того, одночасно
ростуть тарифи на всі житлово
комунальні послуги. Якби не
було такої нерозумної політики
попередньо, коли перед необ
хідністю підвищувати тариф
ховали голову в пісок, наче
страуси, то це не вдарило б по
людях так боляче.
У мене є тривожне відчуття,
як важко доведеться людям. Та
іншого виходу нема. Бо елект
роенергію постачає приватна
компанія, яка працює за прин
ципом «увечері гроші – зранку
стільці». Поіншому не виходить.
А гроші треба звідкись узяти.
От, власне кажучи, і всі причини,
звідки взялось подорожчання.
Єдине, що радує: навели по
рядок у формуванні тарифів.
Так прискіпливо, як тепер, їхнє
формування ніколи не перевіря
ли. Створили навіть окрему ко
місію, яка скрупульозно звіряє
кожен компонент. Регламен
тували витрати та втрати водо
каналу, скоротили кількість
працівників, поставили вимоги
щодо обліку ресурсів та послуг.
І останнє: у цей надзвичайно
відповідальний момент дуже
важливо, щоб уряд забезпечив
захист найбільш вразливих
верств населення. Тобто сфера
соцзахисту повинна спрацюва
ти бездоганно: всі, хто на це
розраховує, мають отримати і
пільги, і субсидії. Це трохи по
м’якшить удар від таких непо
пулярних рішень.

Заступник голови
Рівненської ОДА Тарас ПУСТОВІТ:
– До цього часу різницю в
тарифах на послуги водопоста
чання і водовідведення мала б
компенсувати держава. Тобто
подорожчання енергоносіїв,
матеріалів для ремонту, облад
нання і так далі – все це мало б
компенсуватися за державні
кошти. На жаль, ситуація скла
лася так, що різниця тарифів
фіксується, але не компенсуєть
ся, і на 1 травня сума заборго
ваності держави перед Рівне
облводоканалом становила
майже 151 мільйон гривень. Це
притому, що у підприємства є
свої боргові зобов’язання, до
яких входять заборгованість по
зарплаті, за енергоносії та очи
щення стічних вод Рівнеазотом,
які їм також потрібно закрива
ти. Якщо проблему не вирішити
зараз, то через півроку або й
раніше підприємство просто не
зможе виконувати свої функції.
Тому нова влада України
прийняла рішення перейти до
самоокупних та економічно об
ґрунтованих тарифів за послу
ги водопостачання і водовідве
дення. Не треба боятися цього
кроку. Для того, щоб захистити
найбідніші верстви населення,
уряд прийняв постанову № 83
«Про введення спеціальних ком
пенсацій за розрахунки по
ЖКГ». Тому ця категорія рівнян
не відчує підвищення цін на
воду. А от заможнішим людям

доведеться, звичайно, платити
більше. Але з будьякої ситуації
є вихід. Ми постійно закликає
мо споживачів ставити лічиль
ники, вести облік води і завдяки
цьому економити її. Треба ро
зуміти, що вода – це природний
ресурс, який має свою цінність,
хоча в нашій державі вода для
людей безкоштовна, – ми пла
тимо тільки за її видобування і
транспортування.
Зрозуміло, що у цей складний
економічний період людям дуже
важко. Але якщо ми хочемо по
стійно отримувати в наші оселі
воду, то треба її оплачувати і вчи
тися економно використовувати.
Іншого шляху в нас немає.
На цей час половина громад
Рівненщини сплачує значно
більші суми за водопостачання
і водовідведення (ще за стари
ми тарифами), ніж мешканці об
ласного центру. Наприклад, у
Корці сумарна вартість цих по
слуг становить 19,44 гривні за
кубометр води, у Рокитному –
18,81, у Млинові – 17,17, у Заріч
ному – 13,15.

