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В області знову підняли питання 
використання альтернативних дже-
рел енергії. Цього разу під приціл 
потрапила енергетична верба, яка, 
за словами фахівців, є у 26 разів 
дешевшою за природний газ. 

Верба енергетична (або салікс) є 
одним із найефективніших віднов-
люваних джерел теплоенергії. Для 
виробництва тепла використовують 
підсушену щепу з вербових гілок або 
виготовлені на її основі пелети. Уже 
зараз існують сорти салікса, що до-
зволяють зібрати з одного гектара до 
30 тонн біомаси.

Засадити Волинь цією енерге-
тичною культурою уже якось нама-
галися. Та, як каже начальник управ-
ління агропромислового розвитку 
Юрій Горбенко, через брак коштів 
проект призупинили. На сьогодні 
енергетична лоза вже вирощується 
у Старовижівському, Володимир-
Волинському та Горохівському 
районах. У Горохівському районі 
працює компанія «Салікс Енерджі», 
яка вирішила зайнятися вирощу-
ванням цієї верби у промислових 
масштабах. Співзасновник компанії 
Костянтин Богатов зазначає, що для 
ведення цього бізнесу Волинь обра-
ли через найбільш сприятливий для 
рослини клімат і підтримку місцевої 
влади.

За півроку площу плантацій 
енергетичної верби на Горохівщи-
ні було доведено до 130 гектарів. У 
«вербовий» бізнес компанія інвес-
тувала три мільйони гривень. Пер-
ший «врожай» збиратимуть через 
три роки, а до цього часу планують 
звести й завод для переробки щепи 

на пелети. Проте першочерговим за-
вданням для компанії, за словами її 
директора Ірини Гнап, є нарощення 
обсягу сировини. Компанія планує 
збільшити плантації, де вирощува-
тимуть кущову вербу, до двох тисяч 
гектарів, для цього має залучити по-
над три мільйони євро. 

— Зараз готуємо земельні ді-
лянки в Іваничівському районі. Вже 
дивилися землі в Любешівському, бо 
там багато вільних площ несільсько-
господарського призначення. По-
зираємо й на Ківерцівський район, 
— поділилася планами директор 
компанії.

Світлана Трибуш, доктор біо-
логії, провідний науковий співробіт-
ник британського інституту «Ротам-
стед Рісерч» розповіла про переваги 
енергетичної лози. Акцентувала на 
тому, що ця культура добре росте на 

землях, непридатних для вирощу-
вання продуктів харчування. Вод-
ночас наголосила й на екологічності 
рослини. За її словами, один гектар 
верби вбирає в себе до 200 тонн вуг-
лекислого газу. Також пояснила, що 
вирощування салікса не завдає над-
мірної шкоди ґрунту, оскільки ця 
культура не потребує значної кіль-
кості хімічних добрив — їх викорис-
товують лише в перший рік життя 
рослини.

Крім того, салікс дуже швидко 
відновлюється та легко конверту-
ється в енергію.

Пані Трибуш зазначила, що на 
Волині з вирощуванням салікса 
можна досягти рекордних врожаїв. 
Усе завдяки тому, що у нас для цієї 
рослини є збалансована кількість 
вологи, сонця та тепла.

Ольга УРИНА
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Події

Світовий банк виділить Україні 
кредит у 150 млн. доларів на 
розвиток експорту
Рада директорів Світового банку схвалила виділення 
Україні кредиту в обсязі 150 млн. доларів у рамках дру-
гого проекту розвитку експорту (EDP-2). Ця додаткова 
позика розширить кредитну лінію в рамках EDP-2 до 
2014 року. «Україні потрібен більш конкурентоспро-
можний і диверсифікований експорт для підтримки 
зростання економіки», — заявив Мартін Райзер, дирек-
тор СБ у регіоні України, Білорусі та Молдови.

Українські АЕС виробляють 
найдешевшу електрику
Про це заявив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій 
Недашковський в інтерв’ю «Українській енерге-
тиці». Середньорічний тариф на відпуск електро-
енергії АЕС дорівнює на сьогодні 18,06 коп./кВт-год. 
При цьому в першому півріччі 2011 року анало-
гічний показник ТЕС України був утричі вищим. За 
останні 10 років тарифи на струм, вироблений АЕС, 
зростають настільки повільними темпами, що не 
можуть випередити ні подорожчання ядерного 
палива, ні інфляцію.

47,5
стільки відсотків українців 
не задоволені якістю шкіль-
ної освіти. Про це свідчать 
результати опитування 
«День знань в Україні», 
проведеного Інститутом 
Горшеніна.

МОЛОДЦІ 

Черкаський міський голова Сер-
гій Одарич прогнозує, що через 

три-п’ять років Черкаси повністю 
відмовляться від використання при-
родного газу для вироблення тепла.

Мер міста уточнив, що для повної 
відмови від газу необхідно виконати 
два завдання: зменшити споживання 
тепла та частково окремі райони міс-
та перевести на альтернативні енер-
гоносії.

Одарич запевнив, що і в осно-
вній частині міста, де відбувається 
подача через єдину теплоцентраль, 
є на сьогодні можливість генерувати 

достатню кількість тепла з викорис-
танням вугілля. З його слів, місто 
намагається зменшити споживання 
тепла за рахунок утеплення будин-
ків, встановлення індивідуальних 
теплових пунктів із автоматичними 
регуляторами споживання тепла.

Міський голова зауважив, що 
упродовж п’яти років місто планує 
виконати ці роботи та взагалі від-
мовитися від використання газу. 
«Чіткої програми немає, але ми з 
кожним днем наближаємося до того, 
що зможемо чітко сформулювати 
весь перелік заходів. Зокрема, уже в 

цьому сезоні плануємо активізувати 
деякі котельні «Теплокомуненерго» 
і вивести їх із експлуатації. Бо в нас 
є котельні, які обігрівають одну-дві 
будівлі, при цьому транспортують 
на сотні метрів теплоносій із вели-
чезними втратами. Тому вже зараз 
плануємо і зменшувати споживання 
газу, і підвищувати кількість тепла, 
яке генерується з використанням 
біопалива», — підкреслив Одарич.

Нагадаємо, у цьому році Кабінет 
Міністрів має намір виділити близько 
1 млрд. дол. на реалізацію проектів у 
альтернативній енергетиці.

ТРЕБА ПІДТЯГУВАТИСЬ 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

У Нововолинськ інвестиції 
надходять із Кіпру та Польщі 

Станом на 1 липня 2011 року 
загальний обсяг прямих іно-

земних інвестицій (із початку ін-

вестування) становив близько 69 
млн. дол., або в розрахунку на од-
ного жителя міста — 1189 доларів. 
Про це повідомляє офіційний сайт 
міської ради. 

Частка міста в загальному об-
сязі інвестицій області становить 
30%. За об’ємами іноземних ін-
вестицій місто посідає друге місце 
на Волині. Основними країнами-
інвесторами економіки Новово-
линська є Кіпр і Польща.

Прямі іноземні інвестиції — 
68 млн. дол. (99,9% інвестицій) 
— надійшли на шістнадцять під-
приємств міста, з них тринадцять 
— промислові. До речі, серед галу-
зей промисловості Нововолинська 
найбільш інвестиційно привабли-
вими є обробка деревини та ви-
робництво виробів із неї, зокрема 
меблів.

ПО-ХРИСТИЯНСЬКИ  

Знайдені останки тіл поляків перепоховали

Церемонія перепоховання 
останків тіл поляків — жертв 

українсько-польського конфлікту 
1943 року — ексгумованих архео-
логами поблизу села Острівки Лю-
бомльського району, є логічним 
продовженням виконання Угоди 
про збереження місць пам’яті й по-
ховання жертв війни та політичних 
репресій, підписаної 21 березня 1994 
року. Вона дала змогу належним чи-
ном вшановувати невинно загиблих, 
впорядковувати українські кладови-
ща у Польщі, а польські — в Україні.

Ще до підписання цієї угоди, 
29 червня 1992 року, Любомльська 
районна рада дала дозвіл Товари-
ству Друзів Кременця і Волинсько-
Подільської землі з міста Люблін 
Республіки Польща (голова — Леон 
Попек) на проведення комплексу 
робіт (у тому числі й ексгумаційних) 
з увічнення пам’яті загиблих поляків 
на території Любомльського району, 
зокрема й у колишньому селі Ост-
рівки. Тоді було знайдено останки 
на території колишніх сіл Воля Ост-
рівецька (243 особи) й Острівки (80 
осіб). 

У серпні 2011 року, під час чер-
гових ексгумаційних робіт на Волині 
польські археологи дослідили нову 
ділянку території біля с. Острівки. 
Більшість знайдених — жінки та 
діти. Їх перепоховали поблизу моги-
ли, спорудженої у 1992 році на місці 
давнього сільського цвинтаря.

У вічну пам’ять за загибли-
ми у 1943 році єпископ-ординарій 
римо-католицької церкви Маркіян 
Трофим’як відслужив месу, а керу-
ючий Волинською єпархією УПЦ 
Митрополит Ніфонт — панахиду. 
На церемонії перепоховання були 
присутні близько ста поляків — ро-

дичі людей, які загинули у 1943 році 
в Любомльському районі.

Щодо українських кладовищ на 
польській стороні, крім готового до 
відкриття меморіального комплек-
су в Сагрині, 5 вересня цього року 
група у складі двадцяти осіб під ке-
рівництвом Сергія Годлевського має 
намір продовжити розпочаті роботи 
на кладовищах сіл Модринь, Ласків і 
Вишнів (гміна Мірче). На цьому ета-
пі планується знесення сухостою та 
аварійних дерев на цвинтарях, їх об-
городження (по периметру чинних) і 
заміна старих дерев’яних могильних 
хрестів на нові (без написів). 

Закордонні інвестори вирощуватимуть 
на Волині енергетичне паливо

ПОГОДА 

У західних областях 1 ве-
ресня хмарно з проясненнями, 
опадів синоптики не прогнозу-
ють. Температура повітря вночі 
+13...+18°C, вдень +19...+23°C. 2 
вересня буде похмуро, протягом 
усього дня йтиме невеликий дощ. 
Вночі +11...+16°C, денна темпе-
ратура +20...+22°C. 3 вересня 
хмарно з проясненнями, опадів 
не очікується. Температура вночі 
+8...+13°C, вдень +18...+21°C. 

У північних регіонах 1 ве-
ресня очікується змінна хмар-
ність, опадів не прогнозують. 
Температура вночі +10...+18°C, 
вдень +19...+22°C. 2 вересня 
буде похмуро, проте без істотних 
опадів. Уночі +15...+20°C, вдень 
+20...+22°C. 3 вересня встано-
виться хмарна погода, можливий 
невеликий дощ. Нічна температу-
ра +9...+13°C, денна становитиме 
+19...+21°C.

У Києві 1 вересня прогнозу-
ють змінну хмарність, опадів не 
очікується. Нічна температура 
+12...+18°C, денна +20...+23°C. 2 
вересня буде похмуро, синоп-

тики передбачають дощі протя-
гом дня. Вночі +10...+13°C, вдень 
+19...+21°C. 3 вересня хмарно, 
протягом усього дня дощитиме. 
Температура вночі +11...+15°C, 
вдень +19...+21°C. 

У східних регіонах 1 вересня 
очікується змінна хмарність, міс-
цями йтиме невеликий дощ. Уно-
чі +17...+24°C, вдень +28...+30°C. 
2 вересня хмарно з прояснення-
ми, опадів не очікується. Нічна 
температура +16...+21°C, денна 
+25...+27°C. 3 вересня встано-
виться похмура погода, проте без 
опадів. Уночі +13...+18°C, вдень 
+23...+26°C.

У південних областях 1 ве-
ресня очікується змінна хмар-
ність, опадів синоптики не про-
гнозують. Температура вночі 
становитиме +20...+24°C, вдень 
+25...+27°C. 2 вересня буде хмар-
но, місцями можливі грози. Вночі 
+20...+23°C, вдень +24...+26°C. 3 
вересня буде хмарно з прояснен-
нями, можливий невеликий дощ. 
Нічна температура +20...+24°C, 
денна +22...+25°C. 

Найменшу в СНД допомогу 
на дітей отримують українки 

В Україні у цьому році мінімаль-
на допомога на дитину була 

меншою, ніж в інших країнах 
СНД. Її розмір залежить від суми 
сукупного сімейного доходу. Ви-
значають обсяг допомоги як різни-
цю між прожитковим мінімум на 
працездатного члена сім’ї та серед-
ньомісячним сукупним доходом 
сім’ї в розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців.

До 1 жовтня 2011 року роз-
мір щомісячних виплат на дити-
ну може становити від 130 (міні-
мальна допомога по догляду за 
дитиною до досягнення нею трьох 
років) до 832 грн. (максимальна 
допомога, обмежена сумою про-
житкового мінімуму для дітей до 
шести років).

Як свідчать результати опи-
тування, 57,11% українських мам 
витрачають державну допомогу 
на дитину до трьох років швидше, 
ніж за один тиждень. На місяць 
дитячої допомоги в Україні в 2011 
році вистачає лише 5,39% жінок. У 
доларовому еквіваленті допомо-
га становить від 16,1 дол. до 103,1 
дол. Залежно від сукупного доходу 
сім’ї, вона може виявитися як най-
вищою, так і найнижчою на фоні 
допомог в інших країнах СНД.

Так, наприклад, у Білорусі роз-
мір дитячої допомоги не залежить 
від доходів матері й становить 88,8 
дол. В Азербайджані щомісячна 
допомога на дітей також є фіксо-
ваною: на дітей до 1,5 року вона 

становить 25,4 дол., а після до-
сягнення дитиною півторарічного 
віку зменшується вдвічі.

У Казахстані та Росії розмір 
дитячої допомоги залежить від 
доходу мами. Безробітні жінки в 
Казахстані отримують допомогу 
від 56,1 дол. У Росії для працюю-
чих жінок розмір допомоги роз-
раховується, виходячи з серед-
нього заробітку за останні два 
роки, але не може бути меншим 
за 79,4 дол. 

Нагадаємо, у березні поточно-
го року Верховна Рада встановила 
виплати при народженні першої 
дитини в обсязі 30 прожиткових 
мінімумів для дитини до шести 
років, другої — 60, третьої та на-
ступних — по 120.

Через п’ять років Черкаси відмовляться від газу

Так збирають дозрілу вербу


