
У пошуках альтернативних джерел 
енергії у Маневицькому районі 
минулого року запровадили екс-
перимент. Це поки єдиний район 
на Волині, який може похизуватися 
конструкторами, які вміють ловити 
сонячні промені та спрямовувати 
їх у потрібне русло. Таких майстрів 
по цілій Україні багато не знайдеш, 
а ось на волинському Поліссі їх до-
брий десяток. Конструктор із села 
Велика Осниця, що на Маневиччи-
ні, Борис Зарічанський навчився 
сам, а тепер вчить інших, як тепло 
сонячних променів використати 
з користю для господарських по-
треб. 

Торік в Україні та Грузії розпо-
чато проект «Увімкни сонце — живи 
комфортно», який фінансується 
коштом Євросоюзу. Проект має на 
меті навчити охочих нагрівати воду 
й утеплювати оселі за допомогою 
енергії сонця, а також застосовува-
ти прості методи енергозбереження. 
Перші результати не забарилися: де-
монстраційні сонячні водонагрівачі 
вже встановлені в селищах Маневи-
чі, Колки, селі Велика Осниця Мане-
вицького району та в місті Татарбу-
нари Одеської області. 

У Маневичах сонячний колектор 
уже облаштований на даху дитячого 
садочка, наразі триває монтаж та-
кого у Колківській загальноосвітній 
школі-ліцеї, а восьмеро мешканців 
району встановили сонячні водона-
грівачі у себе вдома.

Пенсіонер Борис Зарічанський 
каже, що дізнався про набір охочих 
на курси з виготовлення сонячних 
колекторів у районній газеті й одра-
зу відгукнувся на пропозицію. Яким 
чином їх виготовити, майстер дізна-
вся у молодіжної організації з Рівно-
го «Екоклуб», пройшов навчання, де 
практично опанував методику виго-
товлення сонячних нагрівачів води.

За професією Борис Андрійович 
— учитель історії та суспільствоз-
навства, однак на освітянській ниві 
йому довелося попрацювати не-
довго — всього кілька років, а далі 

на нього чекала робота у райкомі 
партії. Тривалий час Борис Зарі-
чанський був заступником голови 
колгоспу в своєму рідному селі, а 
згодом односельці обрали його голо-
вою сільської ради, якою він керував 
аж п’ятнадцять років. Попри те, що 
Борис Андрійович уже кілька років 
відпочиває на пенсії, він і досі не по-
лишає своєї активної громадянської 
позиції, тому, каже, й зголосився до-
помогти економити кошти за допо-
могою сонячних батарей. 

— Це доволі тонка та марудна 
робота, вимагає багато часу та кло-
піткої праці. Щоб виготовити один, 
треба як мінімум три тисячі гривень 
на матеріали та приблизно два тиж-
ні часу. Важить колектор близько ста 
кілограмів. Якщо зробити його са-
мому ще можна, то встановити — ні, 
— розповідає Борис Зарічанський.

«Відомості» побували у Кол-
ківській школі, на даху якої навіть 
у вихідний день кипіла робота зі 
встановлення сонячного апарата. 
Конструктор Віталій Шрамко, який 
відповідає за належне облаштуван-

ня водонагрівача на цьому об’єкті, 
повідомив, що вже до кінця тижня 
робота буде завершена. 

На подвір’ї у Бориса Зарічан-
ського теж встановлений колектор 
для нагріву води від сонця. Його ви-
користовують у так званій душовій 
кабінці. Вода в жаркі дні, за слова-
ми конструктора, нагрівається так 
сильно, що її доводиться розбавляти 
холодною. 

На жаль, на момент нашого 
гостювання у Бориса Андрійовича 
стрілка на термометрі колектора по-
казувала всього три градуси тепла, 
тому прийняти «сонячний» душ «Ві-
домостям» не вдалося. 

У цьому й полягає недолік вина-
ходу. Сонячні колектори нагрівають 
воду лише за умови сонячної пого-
ди — восени, взимку та на початку 
весни гарячої води від такого апара-
та не дочекатися. Хоча, якщо вода в 
господарстві, приміром, на дачі, тече 
лише холодна, то мати гарячу навіть 
кілька місяців у році — все одно ра-
дість.

Пан Зарічанський розповів: щоб 
виготовити абсорбер, тобто кон-
струкцію, яка поглинатиме сонячні 
промені, потрібен металевий лист, 
який зверху фарбується у чорний ко-
лір, а знизу до нього приварюється 
вісім трубок, з’єднаних між собою. В 
них залита вода. У бочці, сполученій 
із абсорбером, є змійовик, по якому 
циркулює вода зі сонцепоглинача, 
нагріваючи цілу діжу. 

Зробивши кілька сонячних ко-
лекторів, Борис Зарічанський тепер 
має сертифікат, згідно з яким може 
сам навчати усіх охочих виготовля-
ти такі сонячні апарати. На запи-
тання «Відомостей» про те, чи ще є 
замовлення на водонагрівачі, Борис 
Андрійович відповів, що є, проте ви-
готовляти їх він не дуже хоче, а от як 
самому зробити — навчить із задо-
воленням.

Ірина КОСТЮК 

Відомості.UA

№ 42 (630)

18 - 24 жовтня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

У селі Звірів 100 тисяч 
вклали в ремонт ФАПу
У селі Звірів Ківерцівського району було 
святково відкрито капітально відремонтований 
фельдшерсько-акушерський пункт. У ФАПі 
проведено заміну пічного опалення — 
встановлено п’ять газових конвекторів, 
відремонтовано дах, впорядковано територію. 
Завдяки залученню спонсорських коштів 
проведено ремонтні роботи на загальну суму 
100 тисяч гривень.

Птахофабрику у Володимирі-
Волинському оштрафували 
Міський голова Володимира-Волинського Петро 
Саганюк повідомив, що, згідно з інформацією, 
наданою головним державним санітарним 
лікарем Володимир-Волинської санітарно-
епідеміологічної станції №1731, за порушення 
санітарного законодавства при утилізації відходів 
на території гноєсховища, що розміщене на землях 
району, адміністрацію ПАТ «Володимир-Волинська 
птахофабрика» притягли до адміністративної 
відповідальності.

Після того, як переважна більшість людей оформила землю за 
гроші, уряд дозволив робити це безплатно 

Конструктор із Маневиччини 
виготовляє сонячні водонагрівачі

Волиняни мають право безко-
штовно реєструвати свої земель-

ні ділянки. Про це повідомляють у 
Головному управлінні Держкомзему 
у Волинській області.

За період із 1 лютого 2003 року 
по 10 жовтня 2012 року, згідно з 
чинним законодавством, реєстрація 
правовстановлювальних документів 
і земельних ділянок здійснювалася 
за кошти фізичних і юридичних осіб. 

Оскільки в структурі земельного 
паю в середньому нараховується від 
трьох до п’яти земельних ділянок, то 
нагальною проблемою в області були 
оформлення та реєстрація право-
встановлювальних документів на зе-

мельні ділянки власниками земель-
них часток (паїв). Щоб виробити 
один державний акт, потрібно було 
заплатити 250 гривень (зауважимо, 
у цю суму не входить ціна техніч-
ної документації, яку виготовляють 
приватні структури). Такою вартість 
реєстрації земельної ділянки стала у 
серпні минулого року після набуття 
чинності постановою Кабміну №791. 

Як повідомили в обласному 
управлінні Держкомзему, лише 
за дев’ять місяців цього року во-
линяни сплатили за реєстрацію 
державних актів понад 12 мільйо-
нів гривень (оформлено майже 50 
тисяч ділянок). І хоча постанова 

Кабміну, яка скасовує обов’язкову 
плату за реєстрацію державного 
акта, була видана ще 6 серпня, ши-
рокої інформаційної кампанії про 
майбутню безплатну видачу право-
встановлювальних документів на 
землю в уряді не проводили. В об-
ласті лишилося ще понад 3,2 тисячі 
власників земельних часток (паїв), 
які не були спроможні оплатити 
вартість оформлення та реєстрації 
державних актів на право власності 
на земельні ділянки, а це приблизно 
дев’ять тисяч земельних часток (вар-
тість їх реєстрації становила б понад 
2,2 мільйона гривень). Тепер вони 
можуть це зробити безплатно.

Борис Зарічанський демонструє сонячний колектор на своєму подвір’ї

Кабмін вилучив «Волиньобле-
нерго» з переліку установ, що 

входять до складу НАК «Енерге-
тична компанія України». Про це 
йдеться у постанові уряду від 10 
жовтня 2012 року №925, повідо-
мляє прес-служба КМУ. 

Цим документом було викрес-
лено «Волиньобленерго» зі списку 
установ «Енергетичної компанії 
України» й передано Фонду дер-
жавного майна 75% акцій підпри-
ємства номінальною вартістю 17,9 
мільйона гривень.

Також Кабмін додав «Волиньо-
бленерго» в перелік енергогенеру-
вальних і енергопостачальних під-
приємств, державні пакети акцій 
яких мають продати в 2012 році.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 
прийняв постанову, якою продо-
вжив терміни продажу енергетич-
них компаній до кінця 2012 року. В 
уряді впевнені, що їх приватизація 
дозволить залучити в сектор бага-
томільярдні приватні інвестиції, 
яких вони так потребують.

На Волині очистять 110 кілометрів 
меліоративних каналів

На даху Колківської школи триває монтаж сонячного водонагрівача

«Волиньобленерго» віддадуть у приватні 
руки
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В області продовжується робота 
на внутрішньогосподарських 

меліоративних каналах, які мають 
очистити від замулення задля під-
вищення ефективності викорис-
тання земель сільськогосподар-
ського призначення. Цьогоріч на 
протипаводкові заходи в області 
держава виділила понад 12 міль-
йонів гривень.

Начальник обласного управ-
ління водних ресурсів В’ячеслав 
Лавренюк повідомив, що цього 
року заплановано очистити близь-
ко 110 км внутрішніх каналів. 
Це дозволить захистити від під-
топлення 800 садиб і три тисячі 
гектарів присадибних ділянок та 
сільськогосподарських угідь.

Наразі протипаводкові роботи 
завершені на об’єктах у 25 сіль-
ських радах, ще на 48-ми — прово-
дяться. Крім цього, 48 км каналів 
уже очищено.

Значний обсяг робіт із очи-
щення від дерев і чагарників ме-
ліоративної мережі області здій-
снено за сприяння працівників 
центрів зайнятості. До громад-
ських робіт було залучено близько 
800 безробітних.

Торік за державні кошти в об-
ласті відновили понад 200 км мелі-
оративних каналів.

Іспанці утеплюватимуть будинки для 
нововолинців

У Нововолинську завершився 
перший етап роботи представ-

ників іспанської фірми, котра ви-
грала тендер на реалізацію у місті 
державного проекту «Теплий дім». 
З цього приводу міський голова 
Віктор Сапожніков провів підсум-
кову нараду. Про це повідомили у 
прес-службі міського голови.

Упродовж двох тижнів іспан-
ська група працювала у Ново-
волинську. Вони ознайомилися 
з системою тепло-, газо- та енер-
гопостачання, ретельно вивчили 
будинки, охоплені проектом, а їх 
близько шістдесяти. Експерти від-
значили, що певні спроби зробити 
помешкання теплішими вже ви-

конані, проте використані мате-
ріали не дуже високої якості, що 
значно зменшує їх ефективність. 
Тож розпочати роботи планують 
із утеплення дверей, вікон, дахів і 
підвальних приміщень, а також за-
міни застарілих труб.

— Ми намітили для себе план 
робіт, вдалося зібрати усю необ-
хідну інформацію, виокремити 
основні недоліки. Тепер усе це під-
сумуємо і вивчатимемо альтерна-
тивні шляхи вирішення проблеми. 
Наразі наш основний висновок, 
що утеплення потрібно робити 
комплексним, бо лише тоді воно 
буде ефективним, — розповіла Се-
лія Гонсалес.

Субота, 20 жовтня 2012 року

«…ЗМІНИТИ ВСЕ 
на користь українців»

представить волинянам програму ВО «Свобода»
«Своя влада – Своя власність – Своя гідність 

на СВОїй БОгом ДАній землі».
у Палаці культури міста Луцька, 

вул. Богдана Хмельницького, 1. Початок – о 15.30

ТЯГНИБОК
Голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 

Запрошуємо всіх, кому не байдужа доля України!


