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Днями Кабінетом Міністрів 
України було прийнято розпо-

рядження «Деякі питання забезпе-
чення комерційного (приладового) 
обліку природного газу», розробни-
ком якого є Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики.

Це розпорядження прийняте для 
створення належних умов щодо ви-
конання норм Закону України «Про 
забезпечення комерційного обліку 
природного газу». Крім того, від 
його реалізації очікують домогтися 
стовідсоткового обліку споживання 
газу в населення та стимулювання 
споживачів до економії блакитного 
палива.

Нагадаємо, що згідно з законом, 
до 2018 року всі мешканці мають 
платити за газ за лічильником. Вста-
новлення лічильників відбувається 
у декілька етапів. 

На сьогодні вже має бути забез-
печено стовідсотковий облік спожи-

вання природного газу населенням 
там, де газ використовується комп-
лексно, у тому числі на опалення.

До 1 січня 2016 року лічильники 
мають встановити тим, хто вико-
ристовує природний газ для підігрі-
ву води та приготування їжі, тобто 
тим, хто користується колонкою. 

І вже до 1 січня 2018 року лічиль-
ники необхідно мати громадянам, 
які природний газ використовують 
лише для приготування їжі.

«Відомості» вирішили детальні-
ше поцікавитися процесом встанов-
лення лічильників. 

— Для населення, згідно з зако-
ном, ми встановлюємо лічильники 
безплатно, — запевнив начальник 
управління газопостачання та га-
зифікації міста Луцька та Луцького 
району ПАТ «Волиньгаз» Руслан 
Сахарчук. — Починаючи з моменту 
набуття чинності закону, із серпня 
2011 року, ми вже встановили майже 
дві тисячі лічильників. Тож в області 

у всіх будинках, де газ використо-
вують на опалення, встановлено 
лічильники. До січня 2018 року на 
Волині треба встановити ще майже 
60 тисяч лічильників. 

Як зазначив спеціаліст, для того, 
аби до вас прийшли і поставили без-
платний лічильник, потрібно про-
сто прийти у «Волиньгаз» і написа-
ти відповідну заяву. Зазначимо, що, 
поки прилади обліку встановлюють 
безплатно, це таки варто зробити. 
Інакше потім, можливо, доведеться 
заплатити. А коштує ця «процедура» 
від 800 до 1200 гривень.

— У першу чергу ми поставимо 
лічильники у ті помешкання, де є 
колонка, — наголосив Руслан Са-
харчук. — Але хочу звернути увагу 
на один нюанс: якщо у квартирі було 
самовільно замінено газове облад-
нання, то лічильник встановлювати 
не будемо. Спершу потрібно пройти 
процедуру його узаконення.

Наталка СЛЮСАР

Напередодні Дня Перемоги керів-
ництво області та міста вітало вете-
ранів, які знаходяться на лікуванні 
в обласному госпіталі для інвалідів 
війни. 

Цього року переддень свята був 
особливим. Адже представникам 
влади було з чим прийти до ветера-
нів. Іще минулого року голова ОДА 
Борис Клімчук став ініціатором за-
вершення ремонту в усіх палатах 
медичної установи. Сказано — зро-
блено.

— Річ у тім, що протягом 2003-
2004 років у деяких палатах госпіта-
лю були зроблені сучасні ремонти, 
— пояснила головний лікар устано-
ви Тетяна Масікова. — В результа-
ті ветерани лікувалися не у рівних 
умовах: кому діставалися кращі па-
лати, а кому — гірші. На сьогодні всі 
палати — однакові. Ми зробили ре-
монти у коридорах і службових при-
міщеннях на двох поверхах. Робили 
все капітально: замінювали труби, 
сантехніку, вікна. Тепер у нас у кож-
ній палаті — санвузол. Дверні про-
різи спеціально робили так, аби міг 
проїхати інвалідний візок. На все це 
пішло близько трьох мільйонів гри-
вень. 

Головний лікар наголосила, що 
найбільший «внесок» зроблено з об-
ласного бюджету — 1 мільйон 800 
тисяч гривень. 685 тисяч перераху-
вали торік усі райони області. Цьо-
го року від них надійшло 95 тисяч 
гривень. І 295 тисяч зібрали благо-
дійники. 

— Найбільшу суму — 200 тисяч 
гривень — переказав благодійний 
фонд Бориса Клімчука «Рідна Во-
линь», — розповіла Тетяна Масікова. 
— По 30 тисяч переказали «Модерн-

Експо» та птахокомплекс «Губин». 
Загалом до справи долучились до 
100 підприємств і організацій.

Не лише новенькі відремонто-
вані палати отримала медична уста-
нова цього року в подарунок. Як 
сказав Луцький міський голова Ми-
кола Романюк, місто виділило гроші 
не лише для самого приміщення, 
а й вклало значні кошти у ремонт 
під’їзних доріг до госпіталю.

Суттєво оновилося медичне об-
ладнання. Тут значні кошти вклали 
благодійники. Зокрема, до обла-
штування зубопротезного кабінету 
«доклався» приватний підприємець 
Петро Семерей. Підприємство 

«Кромберг енд Шуберт» подарувало 
реограф. Представники фармацев-
тичних компаній — медикаменти. 
А благодійний фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» передав медичного 
обладнання на суму більш ніж сто 
тисяч гривень. Це новенькі електро-
кардіограф і фіброгастродуоденос-
коп. Ці подарунки народний депутат 
вручив особисто. 

— Я дуже шкодую і почуваюся 
винним, що так рідко спілкуюся з 
вами, — звернувся Ігор Палиця до 
присутніх ветеранів. — Сподіваю-
ся, що надалі робитиму це частіше. 
Адже маємо домовленість із голо-
вним лікарем про те, що вона що-
місяця надаватиме інформацію про 
потреби госпіталю. Я особисто та 
благодійний фонд «Новий Луцьк» 
готові надавати фінансову підтрим-
ку. Ви заслуговуєте на нашу постій-
ну турботу і найкраще медичне об-
слуговування. 

Голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук у свою чергу також по-
відомив ветеранам приємну звістку: 
до кінця року в госпіталі відремон-
тують коридори ще на двох повер-
хах і куплять новий рентгенапарат.

До речі, на утримання Волин-
ського обласного госпіталю для 
інвалідів війни з бюджету області 
виділено 16 мільйонів гривень. Пе-
ребування хворих тут — безплатне. 
На день виділено 40 гривень для 
придбання медикаментів (для по-
рівняння: в інших лікувальних за-
кладах області ця сума в середньому 
становить п’ять гривень).

Наталка СЛЮСАР
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Події

  ПІДСУМКИ РОБОТИ

  ОБЛІК СПОЖИВАННЯ ГАЗУ

  КАНДИДАТИ НА СТАРТ 

Голова Волиньради каже, 
що депутати багато говорять

Газовики безплатно ставлять лічильники

Виборча кампанія до Верховної 
Ради почнеться 30 липня

Голова Волинської облради Во-
лодимир Войтович після 11-ї 

сесії підсумував, що депутати ве-
дуть безліч безпредметних диску-
сій. 40 питань, що були винесені 
на розгляд обранців громади, об-
говорювали на двох пленарних за-
сіданнях. 

— Депутати почали детальні-
ше вивчати проекти рішень, але з 
іншого боку — вони користуються 
можливістю дискутувати з різних 
питань, аби привернути увагу ви-
борців, — зауважив голова Во-
линьради на прес-конференції. — 

Трибуну треба використовувати 
не для власного піару, а для вирі-
шення актуальних питань грома-
ди.

Також Володимир Войтович 
заявив, що не зовсім задоволений 
роботою депутатських профіль-
них комісій: якщо збирається до-
статня кількість депутатів, аби 
провести засідання, то все одно 
не набирається кворуму для при-
йняття рішень. А під час сесій де-
путати не голосують, бо забувають 
удома картки. 

— Доля їхнього голосу тіль-
ки в їхніх руках. Що ближче до 28 
жовтня (парламентські вибори), 
то гарячіше буде в сесійному залі, 
— прогнозує голова облради. — 
Думаю, конфліктів було б менше, 
якби всі депутати були обрані по 
мажоритарних округах. Не може 
бути партійного диктату в місце-
вому самоврядуванні.

На наступну сесію обранці 
волинської громади зберуться в 
середині або другій половині черв-
ня. Адже, за словами Володимира 
Войтовича, у липні чи серпні їх на-
вряд збереш із відпусток. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Це передбачено орієнтовним 
календарним планом із під-

готовки й проведення виборів 28 
жовтня, що оприлюднений на сай-
ті ЦВК. Згідно з планом, ЦВК має 
оголосити про початок виборчого 
процесу не пізніше 28 липня.

Згідно з законом про вибори, 
вибори проводяться за змішаною 
пропорційно-мажоритарною сис-
темою — по 225 депутатів у загаль-
нодержавному багатомандатному 
округу за партійними списками і в 
одномандатних округах.

Висування кандидатів за пар-
тійними списками і в одномандат-
них округах почнеться з 30 липня 
й завершиться 9 серпня. Канди-
дати в мажоритарних округах 
можуть висуватися партіями або 
шляхом самовисування.

На відміну від усіх попередніх 
парламентських виборів, реєстру-
вати кандидатів, що балотуються 
за «мажоритаркою», буде ЦВК, а 
не окружні виборчі комісії.

Документи для реєстрації як 
партійних списків, так і кандида-
тів у мажоритарних округах по-
винні бути подані до ЦВК до 13 
серпня, після чого ЦВК не пізніше 
ніж на п’ятий день має ухвалити 
рішення щодо реєстрації або від-
мови в реєстрації.

Ще два дні виділено на виправ-

лення помилок і неточностей у до-
кументах, поданих для реєстрації 
кандидатів. Таким чином, реєстра-
ція кандидатів у депутати має за-
вершитися 20 серпня.

Партії й кандидати в одноман-
датних округах мають право по-
чати передвиборчу агітацію з на-
ступного дня після реєстрації.

Вибори відбудуться 28 жовтня. 
ЦВК має встановити офіційні ре-
зультати виборів до 12 листопада 
й оприлюднити їх у газетах «Голос 
України» й «Урядовий кур’єр» не 
пізніше ніж через п’ять днів після 
ухвалення рішення про результа-
ти голосування, тобто не пізніше 
17 листопада.

У західних областях 10 трав-
ня хмарно з проясненнями, ко-
роткочасний дощ. Температура 
вночі становитиме +13...+17°C, 
вдень +21...+24°C. 11 травня 
змінна хмарність, опади. Вночі 
+14...+19°C, вдень +23...+26°C. 
12 травня похмуро, дощити-
ме. Температура повітря вночі 
+17...+21°C, вдень +14…+19°C. 

У північних регіонах 10 трав-
ня змінна хмарність, опади. Нічна 
температура +14...+18°C, денна 
+21...+24°C. 11 травня переваж-
но ясно, без опадів. Температура 
повітря вночі +15...+19°C, вдень 
+23...+27°C. 12 травня похмуро, 
дощитиме. Температура вночі 
+16...+21°C, вдень +22...+24°C. 

У Києві 10 травня хмар-
но з проясненнями, коротко-
часний дощ. Температура вночі 
+14…+17°C, вдень +22...+24°C. 
11 травня переважно ясно, 

сухо. Вночі +15…+19°C, вдень 
+24...+27°C. 12 травня хмар-
но, дощ. Нічна температура 
+16…+22°C, денна +22...+26°C.

У східних регіонах 10 трав-
ня сонячно та сухо. Вночі 
+18...+19°C, вдень +29…+31°C. 
11 травня очікується ясна пого-
да, без опадів. Нічна температура 
становитиме +13...+19°C, денна 
+30...+32°C. 12 травня сонячно, 
дощу не передбачається. Темпе-
ратура вночі +14...+20°C, вдень 
+29...+32°C.

У південних областях 10 
травня переважно ясно, можли-
вий короткочасний дощ. Темпе-
ратура повітря вночі становити-
ме +14...+17°C, вдень +25...+28°C. 
11 травня сонячно, сухо. Вночі 
+16...+20°C, вдень +26...+30°C. 12 
травня ясно, без опадів. Нічна 
температура +18...+23°C, денна 
+30...+32°C. 

Спадкоємцям вкладників 
Ощадбанку СРСР дістанеться 
лише по 500 гривень
Спадкоємцям громадян, які мали вклади в «Ощад-
банку» СРСР, виплатять по 500 гривень компенсації. 
Така норма передбачена урядовою постановою. На 
ці цілі Кабмін передбачив 552 мільйони гривень, 
передає ТСН. Як відомо, «Ощaдбанк» почне виплати 
компенсацій із червня. Виплати будуть проводитися 
з 1 червня 2012 року тим вкладникам, які вклали свої 
гроші в «Ощадбанк» СРСР до 2 січня 1992 року.

Україна менше транспортує газ 
до Західної Європи 
За чотири місяці 2012 року компанією транспортовано 
32,1 мільярда куб. м природного газу, що на 20% менше 
від показників аналогічного періоду 2011 року. Тран-
спортування природного газу споживачам України за 
чотири місяці поточного року склало майже 24 мільяр-
ди куб. м, що на 3% менше, ніж за аналогічний період 
минулого року. Раніше повідомлялося, що в січні-квітні 
НАК «Нафтогаз України» скоротила імпорт російського 
природного газу на 59%, або на 12,4 мільярда куб. м, по-
рівняно з аналогічним періодом 2011 року.
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таке місце займає в Україні 
рівень смертності від гострих 
отруєнь, випереджаючи суїцид 
і туберкульоз. Про це повідо-
мив головний токсиколог МОЗ 
України Борис Шейман.

 ПОГОДА

До Дня Перемоги ветерани отримали 
оновлений госпіталь


