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Проект модернізації централь-
ного теплопостачання у місті 

Луцьку буде реалізуватися за кошти 
Європейського банку реконструкції 
та розвитку. Суть проекту полягає у 
тому, що європейська фінустанова 
надасть державному комунальному 
підприємству «Луцьктепло» довго-
строковий кредит і грант. Сума без-
поворотного гранту — 4 млн. євро, 
а позики, розрахованої на 10-13 ро-
ків, — 10 млн. євро. При цьому три 
роки від загальної кількості строку 
— пільговий період, тобто кредит-
не зобов’язання передбачає сплату 
лише відсотків за користування взя-
тими у борг коштами.

Залучені кошти, за словами 
міського голови Миколи Романюка, 
який 15 лютого зустрічався з пред-
ставниками ЄБРР, підуть на заміну 
пальників на котлах середньої і ве-
ликої потужності на автоматизова-
ні та заміну котлів, у тому числі на 
біокотли. Заплановано модернізацію 
центральних теплових пунктів і вла-
штування індивідуальних теплових 
пунктів у житлових будинках і ко-
мунальних закладах — дитсадках, 
школах, лікарнях. У результаті мо-

дернізації мають зменшитися вики-
ди парникових газів і споживання 
природного газу на опалення.

Банкір ЄБРР Дар’я Кочубин-
ська зазначила, що перед наданням 
кредиту і гранту треба провести 
інвестиційну оцінку міста. Від неї 
залежатиме відсоткова ставка кре-
диту. Наразі вона не визначена, але, 
за словами банкіра, коливатиметься 
у межах 8-10%. При цьому при по-
ліпшенні економічного стану Луць-
ка відсотки переглядатимуться у бік 
зменшення.

Представники ЄБРР звернули 
увагу на те, що місто має великі бор-
ги — 86 мільйонів гривень.

— У нас 30 мільйонів боргу перед 
банком «Форум», із яких до квітня 
цього року чотири мільйони ми по-
гасимо, — пояснив міський голова. 
— Загалом цього року місто погасить 
10 мільйонів. Крім того, маємо ще 56 
мільйонів боргу за середньостроко-
вими облігаціями, наступного року 
з них погасимо 20 мільйонів.

— Нам потрібно бути впевнени-
ми, що місто зможе потягнути цей 
проект, — заявила Дар’я Кочубин-
ська. — Якщо цього року всі тех-

нічні й економічні питання будуть 
узгоджені, то в наступному почнеть-
ся реалізація проекту.

За словами представників ЄБРР, 
засідання Операційного комітету 
банку відбудеться в березні 2012 
року, де і планують ухвалити проект 
для міста Луцька.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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БЕЗ ГАЗУ 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ  

На Волині немає загрози 
весняного підтоплення

На опалення трісками переведуть 
20 волинських закладів

Волинь через борги може 
залишитися без світла

Синоптики інформують: ситу-
ація на річках області поки 

що стабільна. Рівень води значно 
нижчий, аніж у відповідний період 
минулого року. 

Начальник відділу гідрології 
обласного центру гідрометеоро-
логії Любов Жайворонок повіда-
ла, що волинські річки цієї весни 
будуть менш повноводними, ніж 
торік. Причина криється у сухій 
осені.

За її словами, рівень води у 
Прип’яті станом на 20 лютого 
нижчий на один метр від рівня 
відповідного періоду 2011 року, в 
Луцьких річках води менше на 1,8 
метра, на Любешівщині — на 75 
сантиметрів.

Утім, ситуації, що Волинь таки 

«плаватиме», синоптики не виклю-
чають. Адже можливе затоплення 
територій талими й дощовими во-
дами, через несправність меліора-
тивних систем.

— Все залежить від того, на-
скільки швидко танутиме сніг і чи 
не йтимуть у цей період іще й дощі, 
— каже пані Любов. — За попере-
дніми прогнозами передбачається 
поступове потепління з помірним 
таненням снігу та незначними 
опадами. Ситуація не критична.

Керівник обласного управлін-
ня водного господарства В’ячеслав 
Лавренюк, зважаючи на підви-
щення температури повітря, дав 
завдання сільським і селищним 
головам силами місцевих громад 
організувати термінову очистку 
кюветів, трубчастих переїздів, ка-
налів внутрішньогосподарських 
меліоративних систем від сторон-
ніх предметів і сміття. 

До речі, встановлено, що в 
п’ятнадцяти районах області, в 
межах 126 сільських рад, є терито-
рії, які можуть бути затоплені під 
час повеней і паводків. 

Нагадаємо, минулого року 
протягом зимово-весняного пері-
оду річковими й тало-дощовими 
водами в області було підтоплено 
понад тисячу садиб, 250 господар-
ських будівель, майже 63 тисячі 
гектарів території.

Ольга УРИНА

В області активно працюють 
над проектом переведення 

бюджетних закладів на опалення 
місцевими видами палива. До по-
чатку опалювального сезону як мі-
німум у 20 котельнях топитимуть 
не природним газом, а трісками. 
Такі плани в обласної влади.

Перш за все зміни торкнуться 
закладів освіти, медицини, район-
них і місцевих адмінустанов.

— Візьмемося за професійно-
технічні училища, де стоять котли 
30-річної давності. Вони спожива-
ють півбюджету того училища, а ці 
кошти мали б іти на харчування, 
навчання, посібники. Це потрібно 
припиняти, — заявив заступник 
голови Волинської ОДА Віталій 
Карпюк.

За його словами, від опалення 
трісками буде очевидний еконо-
мічний ефект, адже сировина зна-
чно дешевша за природний газ. 

Карпюк також наголосив, що 

екоінспекція письмово попередить 
усіх працівників лісової охорони 
про заборону спалювання решток 
від вирубки й очищення лісу. Він 
зауважив, що «це лише ми такі 
багаті» палимо те, що можна вико-
ристовувати з користю.

Ольга УРИНА

З початку року борг за спожиту 
електроенергію нарощено на 

20,3 мільйона гривень. Про це під 
час селекторної наради розповів 
очільник головного управління 
промисловості та розвитку інф-
раструктури ОДА Леонід Кириль-
чук.

Промислові споживачі роз-
рахувалися на 89,1%, населення 
— на 80,4%. Підприємства ЖКГ 
у січні цього року розрахували-
ся за спожиту електроенергію на 
78,3%. Отже, приріст боргу ста-
новив 3,4 мільйона, 50% цього 
боргу належить підприємствам 
водопровідно-каналізаційного 
господарства. Найбільший борж-
ник, «Луцькводоканал», розра-
хувався на 75,2% із урахуванням 
різниці в тарифах. При цьому по 
інших містах водоканали здійсню-
ють оплату майже на 100%. 

Генеральний директор ПАТ 
«Волиньобленерго» Анатолій Бу-
рін повідав, що в категорії про-
мисловості є лише один серйозний 
боржник — Нововолинська шахта 
№10, яка будується. Там недоплата 
за спожиті енергоносії становить 5 
мільйонів 900 тисяч.

Афганці з допомогою меценатів будують 
на Світязі реабілітаційний центр

Минулого тижня, 15 лютого, україн-
ські афганці у 23-ю річницю виводу 
військ із Афганістану вшановували 
бойових побратимів: несли квіти 
на меморіали, запалювали свічки 
у церкві, пригадували загиблих 
товаришів у родинному колі. Ці 
люди, яким довелося заглядати в 
очі смерті, зрозуміли: тих, кого вже 
нема серед живих, треба пом’янути, 
а тих, хто залишився, — підтримати. 
Для цього й була створена спілка 
ветеранів Афганістану, де кожного 
учасника бойових дій, кожного 
інваліда знають поіменно, а також 
піклуються про сім’ї солдатів, які 
не повернулись із чужої війни. І, як 
показали недавні події, спільна бо-
ротьба для афганців не закінчилася 
23 роки тому.

— На сьогодні основна та най-
болючіша проблема — це соціаль-
ний захист, — наголошує голова 
Волинської обласної організації 
Української спілки ветеранів Аф-
ганістану Григорій Павлович. — 20 
вересня 2011 року відбулося піке-
тування Верховної Ради в Києві, 
в якому брали участь близько 14 
тисяч люду — учасники бойових 
дій в Афганістані, чорнобильці. 
Ми виступали проти законопро-
екту №9127, який мав позбавити 
16 категорій громадян пільг. Закон 
хотіли провести тихенько, без пові-
домлення громадських організацій. 
Ми ж показали державі свою по-

зицію, і законопроект не був при-
йнятий. 

Депутати нарікають, що держав-
ний бюджет не може потягнути всіх 
соціальних виплат. Тоді, напевно, 
нашим нардепам треба більше дума-
ти, перш ніж ухвалювати закони.

— У нас є Закон «Про статус ве-
теранів війни і гарантії їх соціально-
го захисту», прийнятий 1994 року. 
Це один із кращих законів у цій сфе-
рі серед країн СНД, — каже Григорій 
Павлович. — Та, на жаль, він не вико-
нується. Конкретні статті про пенсії, 
комунальні послуги, оздоровлення 
не дотримуються. Єдине, чим ко-
ристуються сьогодні афганці, те, що 
інваліди не сплачують за комуналь-
ні послуги, а учасники бойових дій 
платять 25%. Квартири не будують-
ся, за три роки в Луцьку учасникам 
бойових дій не було надано жодної 
кімнати. Цього року, згідно з поста-
новою Кабміну, три квартири отри-
мали інваліди І групи, а інвалідам ІІ-
ІІІ груп передбачено фінансування з 
державного бюджету п’яти квартир. 
На черзі на забезпечення житлом пе-
ребуває 173 лучанина, а ще близько 
400 — по області. Це одна з болючих 
проблем, уже 23 роки немає війни, а 
учасники бойових дій з 1984-го сто-
ять на квартирному обліку. 

Спілчани дуже переживають за 
батьків тих хлопців, які загинули в 
Афганістані.

— Є такі сім’ї, в яких був єдиний 
син, його призвали у військкомат, 

відправили в Афганістан, а повер-
нули дитину в цинковій домовині. 
Залишилися самотні батьки, зараз 
безпомічні, усім за 70. Хочеться, щоб 
на схилі літ вони відчули турботу. 
Є домовленість із фондом Степана 
Івахіва про надання матеріальної 
допомоги сім’ям загиблих воїнів. 
Думаю, батьки, які не дочекалися 
синів із афганської війни, сьогодні 
зрадіють будь-якій увазі й підтрим-
ці. Хоча насамперед вони чекають 
цього від держави. Адже держава, 
яка не поважає своїх ветеранів, сама 
себе не поважає, у неї нема майбут-
нього. Візьмімо, наприклад, США, 
де створено міністерство ветеранів 
із бюджетом у 17 мільярдів доларів. 
Американських миротворців не ля-
кає те, що після місій в Афганістані, 
Іраку вони стануть непотрібні своїй 
країні. 

Та афганці не жаліються, вони 
беруться змінювати ситуацію, вихо-
вують достойну зміну.

— Ми проводимо багато заходів, 
пов’язаних із патріотичним вихован-
ням молоді, — каже Григорій Павло-
вич. — Днями спільно з Федерацією 
дзюдо Волині, голова якої Анатолій 
Бондар — афганець, кавалер ордена 
Червоної Зірки, вдесяте провели все-
український чемпіонат серед чолові-
ків. Також влаштовували змагання у 
всіх районах. Юнаки повинні знати, 
що найцінніше у житті — це сім’я і 
держава, за них треба відчувати від-
повідальність. 

Поки молодь вчиться на прикла-
ді й на помилках, покоління тих, хто 
пройшов гартування війною, гур-
тується навколо спільних спогадів і 
завдань.

— Щороку 15 лютого вшановує-
мо учасників бойових дій і долучає-
мо до цього меценатів. Громадській 
організації важко це робити само-
тужки, — міркує голова Волинської 
обласної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану. — 
Цьогоріч почали тісно співпрацюва-
ти з фондом Степана Івахіва. З ініці-
ативи спілки та з поміччю меценатів 
у 2011 році в урочищі Гряда на озері 
Світязь почали будувати реабіліта-
ційний центр — базу відпочинку. 
Вже поставили одну хатинку з брусу, 
поряд планується великий корпус. З 
підтримкою фонду Степана Івахіва, а 
вона немала, зведемо, хай і поетапно, 
за два-три роки, якісну базу відпо-
чинку для воїнів-інтернаціоналістів 
не тільки Волині, а й усієї України. 

Ярина КИСЕЛЬОВА 

Роботодавці шукають кухарів 
і водіїв
За даними Державної служби зайнятості України, най-
популярніші професії, на які сьогодні є попит, — це 
професії висококваліфікованих робітників: слюсарів, 
токарів, фрезерувальників, електрогазозварників, 
малярів, мулярів, штукатурів тощо. Залишається зна-
чний попит на водіїв, кухарів, продавців, менеджерів 
зі збуту, двірників і комірників. Також у роботодавців 
мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації, 
топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, 
інженери, ІТ-спеціалісти. 

Випускники Оксфорда не 
можуть знайти роботу
Десята частина випускників знаменитого британсько-
го університету Оксфорд не може влаштуватися на 
роботу за фахом. Багатьом молодим спеціалістам до-
водиться йти працювати офіціантами чи продавцями. 
Дані про працевлаштування своїх випускників уперше 
оприлюднив сам навчальний заклад. Найбільшим 
попитом у колишніх студентів Оксфорда користуються 
професії лікарів, фінансових та інвестиційних аналіти-
ків, реєстраторів, консультантів і навіть офіціантів. 

85
стільки мільйонів доларів виді-
лить Китайський банк розвитку 
на переоснащення та модер-
нізацію української шахти ім. 
Мельникова ВАТ «Лисичансь-
квугілля», розташованої у місті 
Лисичанськ Луганської області.

ФІНАНСОВА ПОТРЕБА 

Афганці вшановують своїх побратимів покладанням квітів на Меморіалі у Луцьку 

На заміну котлів у Луцьку Європейський банк виділить  
10 мільйонів євро кредиту


