
Фонд Олександра Вілкула «Укра-
їнська перспектива» вкотре 

доставив медикаменти в лікарню 
Мечникова та військовий госпіталь 
Дніпропетровська, де лежать поране-
ні солдати української армії. 

— Війна забрала вже тисячі жит-
тів. Як і багато українців, я втратив 
на цій війні свого друга — команди-
ра в/ч 3011 полковника Олександра 
Радієвського... Медики роблять усе 
можливе, щоб врятувати поранених. 
Їм необхідна допомога. У відповідь 
на звернення лікарів Фонд «Україн-
ська перспектива» доставив медика-
менти в лікарні Дніпропетровська, 
де перебувають поранені солдати 
української армії. Українці допома-

гали і допомагатимуть українцям, — 
сказав Олександр Вілкул. 

Лікарі відзначають, що медика-
менти, передані Фондом, необхідні 
для надання меддопомоги поране-
ним солдатам, у тому числі з важки-
ми вогнепальними пораненнями. 
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За час проведення 
АТО загинули 325 
українських силовиків 
З моменту початку проведення анти-
терористичної операції на сході України 
загинули 325 українських силовиків, 1232 
отримали поранення. Про це під час бри-
фінгу сказав речник Інформцентру РНБО 
Андрій Лисенко. 

Нацрада заборонила чотири 
російські канали 
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення визна-
ла зміст російських телеканалів «РТР-Планета», «НТВ-
Мир», «Россия 24» і «ТВ Центр-Іnternational» таким, що 
не може транслюватися в Україні. У зв’язку з цим було 
прийнято рішення зобов’язати провайдерів виключити 
ці канали з ефіру. В свою чергу директор Телекомпалати 
України Костянтин Грицак запевнив членів Нацради, що 
асоціації, які працюють на ринку платного телебачення, 
у разі виявлення незаконної трансляції згаданих каналів 
вживатимуть усіх заходів для її припинення. 

Цьогорічний опалювальний сезон 
на Волині буде холодним 
В Україні оголошено надзвичайний 
стан в енергетичній галузі. Адже 
поставки газу з Росії припинилися, 
а реверсні з Європи за останні два 
тижні скоротилися більше ніж у два 
рази через тиск «Газпрому». Тому 
сьогодні завданням номер один є 
жорстка економія споживання газу. 
Про те, як збираються виконувати 
його на Волині та чи буде тепло 
волинянам узимку, дізнавалися 
«Відомості». 

Як повідомив заступник ди-
ректора департаменту житлово-
комунального господарства та 
будівництва Волинської облдер-
жадміністрації Володимир Бон-
дарук, минулого року по області 
використано 642 млн м³ газу. Най-
більш газифікованими районами 
Волині є Луцький (споживання — 
51 млн м³), Ратнівський (26 млн м³), 
Горохівський (31 млн м³), Іваничів-
ський (18 млн м³), місто Луцьк — 
(62 млн м³). Найбільшим спожива-
чем газу є населення (56% від усього 
обсягу). 

— Населення використовує газ 
безпосередньо і через підприємства 
комунальної теплоенергетики, — 
розповідає Володимир Віталійович. 
— Якщо минулого року в нас під-
приємства теплокомуненергетики 
взяли сумарно 137 млн м³ газу, то 
із них 117 млн м³ було використано 
для обігріву житлових приміщень, 
решта двадцять — на бюджетну 
сферу та госпрозрахункові дрібні 
підприємства, плюс комунальний 
побут — бані, хімчистки, бари, рес-
торани. У структурі газоспоживан-
ня краю 18% газу використовують 
самі підприємства комунальної те-
плоенергетики, 19% — промисло-
вість. 

За словами Володимира Бон-
дарука, стоїть завдання зменшити 
споживання газу для підприємств 
комунальної теплоенергетики та 
промисловості на 30% і на 10% — 
газоспоживання у бюджетній сфері. 

— Про зменшення споживання 
газу населенням не йдеться, але ми 
повинні розуміти, що це має від-
буватися, — пояснює посадовець. 
— Населення бачить, що є пробле-
ма з постачанням газу, ціна росте, 
і кожен виходить із цієї ситуації 
як може: ставлять котли на альтер-
нативне паливо, утеплюють стіни, 
встановлюють енергоощадні вікна і 
так далі. 

У мене площа будинку 68 м² 
— за ще радянськими нормами на 
опалення 1 м² мало йти 11 м³ газу, 
а опалювальний період становить 
шість місяців, і виходить, що тратив 
4490 м³. Але за минулий рік за раху-
нок утеплення, встановлення енер-
гозберігальних вікон і бережливого 

ставлення до газу його уже було ви-
користано менше 2 тис. кубометрів, 
— наводить власний приклад Воло-
димир Віталійович. 

ЕНЕРГООЩАДНІ ЗАХОДИ 
— НА ПЛЕЧАХ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ 

Грошей для впровадження енер-
гозберігаючих заходів ні у держави, 
ні в області немає. Кошти на ці по-
треби мусять вишукувати місцеві 
бюджети. А втім, у департаменті пе-
реконують, що скорочення спожи-
вання газу в бюджетній сфері на 10% 
вдасться забезпечити. 

— Керівники районів, незважа-
ючи на складність із фінансуванням, 
здійснюватимуть заходи з переве-
дення котелень на альтернативні 
види палива, — каже Володимир 
Бондарук. — І по окремих районах 
ми доб’ємось економії навіть 20%. 

До слова, торік реконструювали 
110 котелень, із них 90 — у бюджет-
ній сфері, з тих дев’яноста переведе-
ні з газу на тверде паливо 20 котлів. 

— Дорого котельню перевести 
на твердопаливний котел? — ціка-
вимося. 

— Залежно від потужності, — 
пояснює Володимир Віталійович. 
— Як правило, від ста тисяч до пів-
мільйона гривень. У Локачинському 
районі заміна котлів у централь-
ній районній лікарні, які спожива-
ли 120 тис. кубів газу в рік, вартує 
близько одного мільйона. У селі Ві-
йниця на підприємстві «Агідель» 
поставили котел, який працює на 
тюкованій соломі, тим самим забез-
печивши зменшення використання 
природного газу на один мільйон 
кубометрів у рік. 

Окрім соломи, на Волині як аль-
тернативний вид палива вперше 
цього року почнуть використовува-
ти енергетичну лозу. А головним ви-
дом лишаються дрова, відходи дере-
вообробки, лісозаготівель. 

— Дрова, тирса, брикет, відхо-
ди торфобрикетного виробництва 
— найпопулярніші, — продовжує 
Володимир Бондарук. — Бюджетна 
сфера Маневицького району стовід-
сотково працює на такому паливі, 
у них не використовується ні одні-
єї тонни вугілля. І цим же шляхом 
пішли у Ківерцівському районі, де 
використання вугілля зводиться до 
мінімуму. 

— Чому? — уточнюємо. 
— Волинське вугілля не дуже 

придатне для спалювання у кот-
лах малої потужності, — пояснює 
Володимир Віталійович. — При 
реконструкції котельні у Згоранах 
Любомльського району, яка опалює 
обласний дитячий протитуберку-
льозний диспансер, поставили кот-

ли виробництва ЗАТ «Житомир-
ремхарчомаш» потужністю 500 кВт, 
які працювали на вугіллі, але реко-
мендували вугілля використовувати 
разом із брикетом, щоб не було «спі-
кання шлакового пирога». 

Щодо того, чи вистачить Волині 
альтернативного палива, то у депар-
таменті запевнили, що так. Адже до-
бувають в області півмільйона тонн 
вугілля, а використовується на всі 
потреби, з урахуванням споживан-
ня його населенням, не більше як 
сто тисяч тонн. Обсяг виробництва 
торфобрикетів — 126 тисяч тонн, із 
цієї кількості 35 тис. т відправляють 
за кордон. А це теж суттєвий резерв 
для використання його для потреб 
споживачів регіону. 

«НАФТОГАЗ» ВИМАГАЄ 
ВІД ВОЛИНІ 86 МІЛЬЙОНІВ 

Крім проблем із запроваджен-
ням енергоощадних заходів, до-
далася ще одна — НАК «Нафтогаз 
України» вимагає за здійснення га-
зифікації області 86 млн грн. 

— Останніми роками пішла різ-
ка газифікація населених пунктів, 
— розповідає Володимир Бонда-
рук. — У 2011-му був газифікований 
51 населений пункт, у 2012-му — 11, 
у 2013-му — кілька. Зараз склалася 
ситуація, що НАК «Нафтогаз» ви-
магає повернути гроші за збудовані 
підвідні газопроводи. Було розпо-
рядження Кабміну ще 2010 року про 
будівництво підвідних газопрово-
дів, у якому сказано, що будівни-
цтво газопроводів здійснюється за 
рахунок фінансових можливостей 
НАК «Нафтогаз України». Але вони 
ОДА не залучали у договірний про-
цес, тобто укладався договір між 
кооперативами забудовників, про-

стіше — сільською громадою. Та ви-
явилося, що в угоді було написано, 
що облдержадміністрація повинна 
повернути кошти за будівництво 
цього газопроводу. 

— Вже виставлено рахунок на 
цю суму? — цікавимося. 

— Ще ні, але це серйозне пи-
тання, яке треба вирішувати, бу-
демо працювати у правовому полі 
і будемо бачити, як виходити з цієї 
ситуації. Не зовсім правильно, коли 
державна компанія заявляє: «Я збу-
дував — віддавай». 

СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ: «ЗА» І 
«ПРОТИ» 

Новопризначений директор 
департаменту житлово-комуналь-
ного господарства та будівництва 
облдержадміністрації Володимир 
Банада додав, що, крім зазначених 
джерел енергії, не потрібно забува-
ти про так званий нічний тариф на 
електроенергію. 

— Він нижчий, аніж денний, і є 
такі акумулятори накопичення те-
пла, тобто можна вночі їх нагрівати 
за нижчим тарифом, а вдень вони 
віддаватимуть тепло на невеликі 
приміщення, — розповідає Володи-
мир В’ячеславович. — Ці системи 
показали себе дуже ефективними, 
але у нас вони ще не набрали розпо-
всюдження, як потрібно було б. 

Також ішлося про параплазери 
та сонячну енергію. 

— Сонячні батареї ефектив-
ні, але дорогі, — каже Володимир 
Бондарук. — Нам не вистачило 5 
умовних балів, щоб виграти євро-
пейський тендер на встановлення 
геліосистем на обласну дитячу лі-
карню. 

Але є на Волині бізнесмени, які 

вважають сонячну енергію вигід-
ною. Власник готелю «Кедем», що у 
Луцьку, встановив 20 сонячних ба-
тарей. Геліосистеми використовує 
для нагріву води, адже в готелі її по-
трібно багато. 

— Якщо погожа днина, то до 
67 градусів нагрівається тонна води, 
а резервуар із трьома тоннами — 
до 40, — розповідає пан В’ячеслав. 
— Коли ж хмарна погода, то хоча б 
35–36 градусів і 25 — у тритоннику. 
Економія очевидна: якщо раніше за 
місяць ішло 1000 кубів газу, то за-
раз — 250–300. Є похмурі дні, й до-
водиться догрівати воду газовим 
котлом, але проблему номер один 
— безперебійну подачу гарячої води 
— ми вирішили. 

Він порахував, що система йому 
окупиться, зважаючи на подорож-
чання тарифу, за років три. 

МИ БУДЕМО БЕЗ ГАРЯЧОЇ 
ВОДИ 

Якщо у бюджетній сфері вдасть-
ся забезпечити економію 10%, то 
наразі всі розроблені заходи у кому-
нальній забезпечать тільки 17% еко-
номії газу, а не 30%, — пояснюють 
у департаменті ЖКГ області. Тому 
ситуація дуже гостра. Можливо, 
кажуть, на державному рівні буде 
вирішено на тиждень раніше розпо-
чати навчальний рік і продовжити 
зимові канікули, а також зменшити 
поріг температурного режиму. 

— Ми пропонуємо, — каже Во-
лодимир Банада, — відмовитися 
всій Україні від подачі гарячої води 
на період до початку опалюваль-
ного сезону. Крім того, вже майже 
вирішено, що опалювальний сезон 
розпочнеться не у жовтні, а пізніше, 
оскільки цей місяць у нас буває дуже 
теплий, а завершиться у березні. У 
школах у класах доведеться дотри-
муватися комфортної температу-
ри за допомогою електрообігріву, а 
якщо є технічні можливості, в ко-
ридорах та інших приміщеннях буде 
знижено температуру. 

Однак найефективнішими на 
сьогодні енергоощадними заходами 
Володимир Бондарук називає ізо-
ляцію труб у тепломережах і вста-
новлення твердопаливних котлів 
замість газових. 

Директор департаменту ЖКГ 
міста Луцька Іван Кубіцький, зокре-
ма, зауважив, що всім ЖЕКам дано 
завдання ізолювати труби у підва-
лах, утеплити технічні поверхи. За 
його словами, ЖЕКи на це гроші ма-
ють, а у разі невиконання завдання 
винних буде покарано. Проведену 
комунальниками роботу перевірять 
у кожному будинку. 

Людмила ШИШКО  

3% 
на стільки за перше півріччя по-
точного року упав ВВП України, 
підбило підсумки шести місяців 
2014-го Мінекономрозвитку. 
Про це повідомив заступник 
глави відомства Анатолій 
Максюта. 
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Фонд Вілкула продовжує забезпечувати 
медикаментами поранених солдатів 

Актуально

  ДОВІДКА

Фонд Вілкула «Українська перспек-
тива» здійснює системну поставку 
гуманітарної допомоги. У тому 
числі — постачання медикаментів 
до лікарень, в яких лежать солдати 
української армії, а також меди-
каментів і продуктів для мирних 
жителів — у табори біженців із 
Донецької та Луганської областей. 
На сьогодні Фонд поставив понад 
100 тонн гуманітарної допомоги. 
Крім того, вивіз уже близько 800 ді-
тей із зони конфлікту і поселив їх 
у табори в Скадовську, Генічеську 
та Кривому Розі. Допомога також 
виявляється в розселенні та забез-
печенні харчуванням і медичним 
обслуговуванням біженців, які 
перебувають у Кривому Розі. 

У західних областях 31 липня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі +21...+23 °C, вдень +26...+30 °C. 
1  серпня сонячно, сухо. Вночі 
+21...+24 °C, вдень +27…+32 °C. 
2  серпня ясно, без дощу. Вночі 
+21...+24 °C, вдень +27...+32 °C. 

У північних регіонах 31 лип-
ня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Уночі +20...+21 °C, 
вдень +26...+31 °C. 1  серпня 
змінна хмарність, сухо. Вночі 
+21...+25 °C, вдень +26...+32 °C. 
2 серпня сонячно, без дощу. Ніч-
на температура +19...+25 °C, денна 
+26...+34 °C. 

У Києві 31  липня змін-
на хмарність, сухо. Вночі 
+20…+22 °C, вдень +28...+30 °C. 
1  серпня хмарно з прояснення-
ми, опади не очікуються. Нічна 
температура +19...+25 °C, ден-

на +26...+32 °C. 2  серпня ясно, 
сухо. Вночі +22…+26 °C, вдень 
+27...+33 °C. 

У східних регіонах 31  липня 
сонячно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі +20...+22 °C, 
вдень +24...+32 °C. 1 серпня ясно, 
опади не передбачаються. Вночі 
+19...+25 °C, вдень +26...+33 °C. 
2  серпня сонячно, сухо. Темпе-
ратура вночі +20...+27 °C, вдень 
+27...+35 °C. 

У південних областях 31 лип-
ня ясно, без опадів. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+20...+21 °C, вдень +28...+36 °C. 
1  серпня сонячно, сухо. Темпе-
ратура повітря вночі +20...+22 °C, 
вдень +29...+37 °C. 2  серпня небо 
буде безхмарним, дощу не про-
гнозують. Нічна температура 
+22...+25 °C, денна +31...+38 °C. 

 ПОГОДА


