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Головний лікар Ковельської ра-
йонної СЕС Ростислав Хільчук не 

рекомендує ковельчанам купатися 
на місцевому водосховищі, міському 
пляжі, а також біля сіл Бахів, Заріччя 
та Гішин, оскільки тут є підвищений 
ризик «підхопити» кишкову інфек-
цію, інформує «Ковельська правда».

Такий невтішний висновок він 
оприлюднив за результатами ла-
бораторних досліджень проб води 
річки Турії в цих місцях, де було 
виявлено високий ступінь забруд-
нення умовно-патогенною мікро-
флорою. Цьогорічний купальний 
сезон у Ковелі можна вважати про-
блемним. 

Ще наприкінці травня праців-
ники СЕС відбирали проби річкової 
води та зафіксували перевищення 
вмісту лактозопозитивних кишко-
вих паличок удвічі від норми. Рос-

тислав Хільчук рекомендував тоді 
директору комунального підприєм-
ства «Добробут» Михайлу Сидорен-
ку встановити на міському пляжі 

щити з повідомленням про забруд-
нення річки. І хоча попереджувальні 
щити з’явилися, відпочивальників 
вони не зупинили. 

Подорожчає газ чи ні, якщо подо-
рожчає, то наскільки — ці питання 
дедалі більше цікавлять українців. 
І не спроста. Адже від відповіді на 
них залежить плата за комуналку. 
Сьогодні цей платіж є суттєвим для 
сімейного бюджету. Шляхи до його 
зменшення відомі — це еконо-
мія енергоносіїв та облік об’єму 
наданих послуг. Останнє можна 
зробити за допомогою встановлен-
ня лічильників. В уряді оголосили, 
що для населення зроблять це за 
державні гроші. Чи так це насправ-
ді та що означатиме встановлення 
лічильників для населення — 
з’ясовували «Відомості». 

Про необхідність встановити лі-
чильники обліку тепла і води на під-
приємствах тепло- і водопостачання 
уже до 1 вересня йшлося на одній 
із нарад під головуванням першого 
заступника голови облдержадміні-
страції Олександра Башкаленка. 

— Перший віце-прем’єр-міністр 
України Андрій Клюєв поставив 
завдання до кінця серпня обладна-
ти лічильниками всі підприємства 
комунальної енергетики. Робити це 
вони мають за власні кошти, — на-
голосив Олександр Башкаленко. — 
Лічильники для населення мають 
бути встановлені та функціонувати 
в усіх регіонах України до кінця на-
ступного року. Це буде зроблено за 
кошти бюджету. На ці цілі уряд уже 
виділив 500 мільйонів гривень цьо-
го року, а у 2012 році планується 
профінансувати до трьох мільярдів 
гривень. Обладнання, яке закупову-
ватиметься за бюджетні кошти, має 
бути вітчизняного виробництва. Ми 
поставили у містах завдання зібрати 
відомості щодо кожного будинку. 

Отже, як бачимо, лічильники 
встановлюватимуть по двох напрям-
ках: перший — на виході з кожної 
котельні та водозабору, другий — на 
вході у кожен будинок. 

Що стосується комунальних 
підприємств, то, як зазначив поса-
довець Волинської облдержадміні-
страції, облік має проводитись уже з 
першого вересня. Чи реально цього 
досягнути? 

Перший заступник Нововолин-
ського міського голови Володимир 
Рожелюк каже, що так.

— Нам на встановлення лічиль-

ників потрібно до 200 тисяч гривень. 
Ми їх у бюджеті міста маємо, і до 
першого вересня поставлене завдан-
ня буде виконано.

У Луцьку — ситуація складні-
ша. За словами заступника міського 
голови Лариси Соколовської, для 
встановлення лічильників на «Луць-
ктепло» потрібно чотири мільйони 
гривень, а для «Луцькводоканалу» 
— півмільйона. 

— Все повинно обліковуватися 
— це однозначно, — зазначила Ла-
риса Соколовська. — Питання треба 
було ставити вже давно. Проте зро-
бити це за такий короткий термін — 
нереально. Ми сьогодні працюємо 
над виготовленням документації, 
спілкуємося з виробниками лічиль-
ників, якщо домовимося про кредит, 
то встановимо. 

Що стосується населення, то 
ситуація з лічильниками ще склад-
ніша. Навіть якщо на встановлення 
загальнобудинкових лічильників 
дійсно виділять гроші з державного 
бюджету, не факт, що це буде бла-
гом для мешканців будинків. Чому 
— відповідь проста: з їх встанов-
ленням люди платитимуть більше. 
«Відомості» писали про сумний до-
свід встановлення будинкових лі-
чильників обліку гарячої і холодної 
води в одній із багатоповерхівок на 
проспекті Грушевського. Після того, 
як вони з’явилися, сума до оплати 
зросла в рази. Тому що, згідно з за-

коном, кількість використаної води, 
яку показав лічильник, «розбива-
ється» на всіх мешканців будинку, в 
яких немає лічильників у квартирі. 
Перші платіжки людей шокували, і 
вони масово почали встановлювати 
лічильники обліку води у власних 
помешканнях.

Зауважимо, що у Луцьку є до 600 
багатоповерхівок. Як повідомив на-
чальник відділу енергетичного ме-
неджменту КП «Луцьктепло» Іван 
Шкорупський, на сьогодні лише 77 
будинків обладнані загальнобудин-
ковими лічильниками обліку гарячої 
води, і лише в одному є будинковий 
лічильник обліку тепла. Щасливця-
ми стали жителі багатоповерхівки 
на Перемоги, 10. Зауважимо, що тут 
створено об’єднання спiввласникiв 
будинку. Його керівник Юлія Сабо-
тюк сказала «Відомостям», що лі-
чильник — річ вигідна, та лише за 
певних умов.

— Сам по собі лічильник ніякої 
економії не дає. Понад те, можу за-
певнити, що з його встановленням 
люди платитимуть більше, — за-
значила пані Юлія. — Можу сказати 
на прикладі нашого будинку. Коли 
тариф по місту був 6,15 гривні за 
опалення квадратного метра, то зі 
встановленням лічильника тариф 
по нашому будинку становив біль-
ше восьми гривень. Інша річ, коли 
до вирішення проблеми підходити 
комплексно: не лише встановити 
лічильник тепла, а й утеплити стіни 
будинку, поставити енергозберігаю-
чі вікна, замінити внутрішньобудин-
кові мережі та, головне, встановити 
систему регулювання тепла, як це 
зроблено на Перемоги, 10. Адже ми 
платимо за те, скільки нагрітої води 
нам подасть теплопостачальна орга-
нізація. У нашому ж будинку стоїть 
своєрідна засувка: після того, як га-
ряча вода «зайде» до будинку, засув-
ка закривається, і рідина циркулює 
всередині доти, доки не охолоне. 

Юлія Саботюк повідомила, що 
модернізація будинку коштувала до 
двох мільйонів гривень, а гроші ви-
ділив інвестор. Але чи знайдуться 
такі інвестори для решти будинків 
області? Напевно, ні. Таким чином, 
якщо уряд виконає свою програму 
і встановить загальнобудинкові  лі-
чильники обліку гарячої та холодної 
води і тепла, то як не крути, а витра-
ти волинян на комуналку зростуть. 
І якщо у випадку з водою вихід є 
— встановити квартирні лічильни-
ки, то на батареї в кожній квартирі 
лічильник не встановиш — технічні 
умови не дозволяють. Комплексно-
го ж підходу модернізації системи 
опалення багатоповерхових будин-
ків в уряду наразі немає. Тому блага 
справа — облікувати послуги кому-
нальників — може обернутися для 
простих українців черговими витра-
тами. 
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Події
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Лише 3% волинських сімей 
отримують субсидії

З початку року за житло та ко-
мунальні послуги волиняни 

сплатили, враховуючи погашен-
ня боргів попередніх років, 320,2 
млн. грн., або на 27,7% більше, ніж 
у січні-червні минулого року. Про 
це повідомили у головному управ-
лінні статистики у Волинській об-
ласті.

Збільшився і рівень сплати: 
якщо торік він становив 94,7%, то 
зараз — 99,9%. Нижчий цей показ-
ник лише в місті Луцьку (96,6%), а 
також у Шацькому, Луцькому, Ко-
вельському та Турійському райо-
нах (98,4-83,9%).

У червні волиняни сплатили 
117,7% нарахованих за місяць сум, 
у результаті борги населення змен-
шилися на 5,3% і на 1 липня стано-
вили 88,2 млн. грн.

Найбільше громадяни заборгу-
вали за централізоване опалення 
та гарячу воду — 32,3 млн. грн., за 
спожитий газ — 29,6 млн. грн. Жи-
телям обласного центру належить 
половина загального боргу (44,4 
млн. грн.).

Крім цього, в області борг на-

селення за електроенергію стано-
вив 16,4 млн. грн.

Субсидії на відшкодуван-
ня витрат на оплату житлово-
комунальних послуг у червні отри-
мували 10,5 тисячі сімей, або 3,1% 
їх загальної кількості. Протягом 
шести місяців поточного року суб-
сидії призначено 12,6 тисячі сімей, 
що вдвічі більше проти минулого 
року. До слова, середній розмір 
призначеної субсидії в розрахунку 
на одну сім’ю зріс із 134,6 грн. до 
152,4 грн.

НЕБЕЗПЕЧНІ ОПАДИ 

Через дощі в Західному Бузі 
підвищився рівень нітритів

Відділом інструментально-
лабораторного контролю еко-

логічної інспекції в області при 
проведенні планового відбору 
проб води у річці Західний Буг ви-
явлена підвищена концентрація 
нітритів, яка у 6,23 разу переви-
щує нормативне значення. Про це 
повідомили у прес-службі Держе-
коінспекції у Волинській області.

У зв’язку з вимогами Конвенції 
Європейської економічної комісії 
ООН про охорону та викорис-
тання транскордонних водостоків 
і міжнародних озер, Держекоін-
спекцією проводяться посилений 
контроль забруднюючих речовин 
у транскордонних водостоках і 
попередження забруднення від 
скидів очисних споруд, які мають 
прямі скиди в річку Західний Буг 
та її притоки.

27 липня було проведено 
контрольний відбір проб, за ре-
зультатами яких встановлено, що 

вміст нітритів зменшився. Рівнів 
високого й екстремального за-
бруднення річки не виявлено.

На думку експертів, збільшен-
ня концентрації нітритів у поверх-
невих водоймах відбулося внаслі-
док зливних дощів, які протягом 
останніх днів проходили в регіоні.

ЗАБОРОНА 

Санстанція застерігає: у Турії купатися не можна

На лікування військових 
уряд виділив 11 млн. грн. 
Кабмін виділив СБУ 5,26 млн. грн. на медичне 
обслуговування та оздоровлення особового 
складу. Міністерству оборони було виділено 6 
млн. грн. на медичне лікування, реабілітацію 
та санаторне забезпечення особового складу 
Збройних сил. Кошти зняті з програм «Забезпе-
чення заходів у сфері безпеки держави та функ-
ціонування органів системи СБУ» й «Утримання 
особового складу Збройних сил України».

Табачник обіцяє підвищити 
стипендії студентам 
Цього року планується піднімати стипендії студентам. 
Про це повідомив міністр освіти Дмитро Табачник, пере-
дає УНН. Він зазначив, що створена спеціальна робоча 
група з керівників Міністерства фінансів, Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі, Міністерства со-
ціальної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту, яка займається розрахунками щодо підвищення 
заробітних плат і стипендій у бюджетній сфері. «Тому 
конкретно розмір (стипендій, — ред.) ми зможемо назва-
ти десь після 15 серпня», — сказав міністр.

ДОВІДКА  

Протягом 2011-2012 років на Воли-
ні необхідно обладнати засобами 
обліку холодної води 729 будинків, 
гарячим водопостачанням — 610 
будинків і 1222 будинки з централі-
зованим оснащенням. На сьогодні 
лічильники встановлені майже в 
59% квартир, обладнаних холод-
ним водопостачанням, і в 67% 
квартир, які мають гаряче водопос-
тачання.  

Лічильники тепла не зекономлять гроші 
українців

САНІТАРІЯ 

В «Адреналін Сіті» годували 
простроченими продуктами

Упродовж минулого тижня фа-
хівці санепідемстанції Луцька 

перевірили 35 закладів торгівлі та 
ресторанного господарства. 

Порушення вимог санітарно-
го законодавства виявлено у 65% 
перевірених об’єктів. Накладено 
24 штрафи на суму 5 тисяч 986 
гривень, застосовано фінансових 
санкцій на 106,52 гривні, вилучено 
з продажу 65,968 кілограма небез-
печних харчових продуктів — без 
супровідних документів і з термі-
ном придатності, що закінчився.

Зокрема, в закладах ресто-

ранного господарства спортивно-
розважального комплексу «Адре-
налін Сіті», що на Карбишева, 1, 
вилучено з продажу чіпси з тер-
міном придатності, що закінчив-
ся. В кафе «Фрешка», «Піт-стоп» 
поточне прибирання своєчасно 
не проводилося. Прибиральний і 
виробничий інвентар використо-
вувався без маркування, дезінфі-
кувальні засоби не застосовува-
лися. За допущені порушення до 
адміністративної відповідальності 
притягнуто керівників арт-холу та 
структурного підрозділу.

В кафе «Волинь», що на вулиці 
Конякіна, 13, виявлено холодець, 
виробництво якого в літній період 
заборонене санітарними прави-
лами. Підприємця оштрафовано, 
вилучено з обігу 2,1 кілограма не-
безпечного товару.

В кафе «Фієста», що на про-
спекті Соборності, 26, також ви-
готовлялися страви, заборонені 
в літній період (млинці, заливне). 
Об’єкт працював, попри відсут-
ність гарячої води. Діяльність 
«Фієсти» тимчасово призупинена. 
Підприємця притягнуто до адміні-
стративної відповідальності.


