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Нагляд за будівництвом 
передадуть на місця 
Кабмін звернувся до парламенту з ідеєю 
децентралізації архітектурно-будівельного 
контролю. Підготовлений законопроект 
передбачає спрощення низки дозвільних 
і погоджувальних процедур. Основними 
суб’єктами у дозвільній системі стануть ви-
конавчі органи місцевого самоврядування та 
структурні підрозділи місцевих адміністра-
цій. 

В Україні з’явиться Служба 
фінансових розслідувань 
Служба повинна з’явитися у вересні поточного року 
— після всеукраїнських громадських обговорень. 
Проект відповідного закону пройшов експертизу 
Міністерства юстиції і невдовзі має бути проголо-
сований у Верховній Раді. Служба фінансових роз-
слідувань об’єднає всі компетентні органи протидії 
економічним злочинам в одне потужне відомство 
і покликана гарантувати гідний фінансовий захист 
держави. Така реформа української правоохоронної 
системи наблизить її до європейської. 

2,8
понад стільки тисяч людей ви-
везла із зони проведення анти-
терористичної операції Держав-
на адміністрація залізничного 
транспорту України станом на 
12 серпня. Про це сказано в по-
відомленні «Укрзалізниці». 

Волинські митники 
конфіскували 
товару на 10,5 млн 

5

Волинян просять економити електроенергію 

Луцьк ще не готовий урізати 
на 30% споживання газу 

8 серпня адміністрація Дер-
жприкордонслужби Украї-

ни отримала від Уряду Канади 
обладнання та спорядження 
вартістю п’ять мільйонів канад-
ських доларів. 

Літак військово-повітряних 
сил Канади приземлився в ае-
ропорту «Бориспіль». На його 
борту доправляли в Україну 32 т 
спорядження. Воно призначене 
прикордонним підрозділам, які 
беруть участь у діях в зоні АТО. 
Серед допомоги від Уряду Кана-
ди — бронежилети, каски, ме-
дичні комплекти, намети, спаль-
ні мішки, балістичні окуляри. 

Допомога прибула за спри-
яння Міністерства закордонних 
справ України. 

Регіон

Протягом січня–липня 
2014 року оперативні пра-

цівники Ягодинської митниці 
запровадили 781 справу про по-
рушення митних правил на суму 
10,5 мільйона гривень. 

За порушення митних пра-
вил у 596 справах вилучено 
предметів на суму 10,5 мільйо-
на гривень. Як результат — до 
держбюджету від реалізації кон-
фіскованих товарів і штрафів, 
накладених митницею та судом, 
з початку року перераховано 
3,6 мільйона гривень. 

Окрім того, конфісковано  
валюти на суму 30 828 доларів 
США, 3150 євро. 

Суттєве зменшення поставок газу 
та вугілля на теплові електро-

станції призвели до дефіцитного 
балансу виробництва та споживан-
ня електричної енергії. Через це в 
об’єднаній електроенергетичній 
системі України виникла реальна 
загроза її стабільній та безперебій-
ній роботі. Єдиним чинником, який 
може цьому запобігти та не допусти-
ти системних аварійних вимкнень, 
є дотримання електропередаваль-
ними організаціями встановлених 
граничних величин споживання 
електроенергії. Для Волинської об-
ласті обмеження споживання наразі 
встановлене на рівні 5,8 МВт. Про це 
повідомили у прес-службі ПАТ. 

Утім, як свідчать поточні дні 
серпня, наразі дотриматися таких 
встановлених граничних величин не 
просто. Спекотна погода спонукає 
населення активно використовувати 
кондиціонери, а також через відсут-

ність централізованого гарячого во-
допостачання в містах і електричні 
бойлери. Неконтрольоване викорис-
тання цих потужних електроприла-
дів створює перевантаження енер-
госистеми. Тому, аби не допустити 
перевантаження і спрацювання ав-
томатики захисту, необхідно забез-
печити зниження споживання елек-
троенергії до встановленого рівня. 
ПАТ «Волиньобленерго» звертаєть-
ся до волинян із проханням обмеж-
ити використання електроенергії та 
не вмикати кондиціонери й електро-
бойлери у години найбільшого на-
вантаження, а саме: з 12:00 до 17:00 
та з 21:00 до 22:00. 

ПАТ «Волиньобленерго» про-
сить із розумінням поставитися до 
тимчасових обмежень, адже тільки 
вони в змозі забезпечити безпере-
бійну роботу об’єднаної енергосис-
теми України та гарантувати якісне 
електропостачання в майбутньому. 

На північному кордоні Укра-
їни з Росією, яка проходить 

по території Чернігівщини, по-
чалися роботи зі створення 
комплексу фортифікаційних 
споруд за принципом лінії Ман-
нергейма. 

Про це повідомив голова 
Чернігівської обласної ради Ми-
кола Звєрєв. «Рів завширшки 
6 м, завглибшки 2,5 м і по дну до 
3 м риється на кордоні, почина-
ючи від Сеньківки до Грем’яча. 
На ділянках, що проходять по 
болоту або річці, встановлюють-
ся інші фортифікаційні споруди 
— огорожі з сигналізацією, ви-
шки, проводиться мінування», 
— розповів він. 

Звєрєв зазначив, що з самого 
початку АТО був прихильником 
зміцнення українсько-росій-
ського кордону за принципом 
лінії Маннергейма, тобто шля-
хом будівництва стіни та рову. 
За його словами, Державна при-
кордонна служба та Міністер-
ство оборони підтримали цю 
ініціативу й дали добро на поча-
ток робіт. У той же час технікою, 
пальним і робочою силою поки 
що забезпечують підприємці та 
місцева влада. 

Враховуючи необхідність 
зміцнення аж 183 км кордону, 
Звєрєв звернувся до своїх колег 
із неприкордонних областей із 
проханням надати відповідну 
організаційну, технічну і фінан-
сову допомогу. Згодою відповіли 
голови вже кількох облрад. 

Минулого тижня у Луцьку в цілях 
економії газу відключили подання 
гарячої води, адже, як відомо, щоб 
блакитного палива вистачило на 
зиму, його споживання необхідно 
зменшити на 30%. Наскільки довго 
це триватиме, які ще вимушені 
енергоощадні заходи очікують на 
лучан, дізнавалися «Відомості». 

Як повідомив заступник місь-
кого голови Тарас Яковлев, плани, 
які довело Міністерство житлово-
комунального господарства та бу-
дівництва з приводу економії 30% 
газу, практично виконати нереаль-
но. За його словами, навіть робота 
ДКП «Луцьктепло» над виконанням 
Проекту модернізації інфраструк-
тури теплопостачання Луцька за 
рахунок коштів гранту Фонду Е5Р 
та кредиту Європейського банку ре-
конструкції та розвитку на загальну 
суму 17 мільйонів євро («Відомості» 
писали про Проект у № 27 за 17 лип-
ня) дасть економію газу 13–15%. 

Як відомо, втілення Проекту 
розпочнеться з наступного року і 
це будуть масштабні роботи у жит-
лово-комунальній галузі: у 200 бу-
динках планують встановити ін-
дивідуальні теплові пункти (ІТП), 
ліквідувати окремі підвальні котель-
ні та прибудинкові, замінити заста-
рілі котли, реконструювати котельні 
й центральні теплові пункти. Також 
у його рамках передбачено провести 
заміну теплових мереж. Окрім того, 
у котельні в мікрорайоні ЛПЗ буде 
встановлено котел на альтернатив-
ному паливі потужністю 2,5 МВт. 

— 30% економії газу — це надто 
амбітна задача і практично важко 
виконувана, — каже Тарас Яковлев, 
— але ми робитимемо все можливе. 
Саме у зв’язку з цим було прийнято 
рішення не тільки у Луцьку, а по всій 
Україні обмежити подачу гарячої 
води. На який період це буде зробле-
но — поки що невідомо. Це вимуше-
ний захід. 

— Якщо не включати гарячу 
воду весь сезон, тоді можна досягти 
економії газу 30%? — цікавимося. 

— Так, але ми будемо старатися, 
щоб до цього не дійшло, — відповів 
Тарас Володимирович. 

— Недавно міський голова заяв-
ляв про те, що з бюджету буде виді-
лено 2,800 млн грн «Луцьктеплу» на 
впровадження енергоощадних за-
ходів уже сьогодні. Що за них буде 
зроблено? 

— Здебільшого вони підуть на 
дрібні енергозберігаючі заходи, які 
мають дуже швидкі терміни окуп-
ності, але грошей «Луцьктепло» ще 
не отримало, — зауважив Тарас Во-

лодимирович. 
Кращою виглядає ситуація у бю-

джетних закладах. 
— У 2009 році підписали з Євро-

пейською комісією Угоду мерів, яка 
зобов’язує нас до 2020-го зменшува-
ти енергоспоживання у бюджетній 
сфері до 20%, а відповідно, знизити 
викиди СО2 в атмосферу на 20%, 
— розповів Тарас Яковлев. — У нас 
почала працювати онлайн-версія 
системи моніторингу споживання 
енергоносіїв по бюджетних закладах 
«Енергоплан». Завдяки цьому мож-
на побачити, де споживають менше, 
де більше й у зв’язку з чим. У нас є 
250 муніципальних будівель, і всі 
вони обладнані цією системою. 

За словами посадовця, безпо-
середньо в енергозбереження в за-
кладах бюджетної сфери за перше 
півріччя 2014-го було інвестовано 
1,786 млн грн, що дозволить еконо-
мити 1,039 млн грн щорічно. 

— Невеликий проект утілюємо 
на 22,6 тисячі євро, — продовжує 
Тарас Яковлев, — за які встановлю-
ємо ІТП і вікна у дитсадку № 7. Ці 
кошти нам надали у рамках Угоди 
мерів. Також підписано Кредитний 
договір із Північною екологічною 
фінансовою корпорацією (НЕФКО), 
яка надає пільгові кредити під 3% 
річних. Ми взяли 400 тисяч євро — 
за них теж встановлюємо ІТП, вікна, 
утепляємо теплові мережі у садоч-
ках № 11, 21, школах № 5, 10, міняємо 
систему освітлення й ізолюємо тру-

би у міській лікарні, встановлюємо 
чотири ІТП, утеплюємо басейн у 
21-й гімназії. 

Найбільшу ефективність щодо 
економії тепла, на переконання за-
ступника міського голови, дають 
ІТП. Скажімо, у першій поліклініці 
такий працює вже рік і практично 
себе окупив. Тому цього року ІТП 
встановлять у 2-й і 3-й поліклініках 
та в міському пологовому будинку. 

Виправдали себе ІТП й у житло-
вих будинках. Незважаючи на те, що 
встановлення одного потягне 100–
150 тис. грн, відважні ризикують і 
беруть на це кредити. 

— У нас є близько 120 об’єднань 
співвласників багатоквартирних бу-
динків (ОСББ), — продовжує поса-
довець. — Сім найактивніших узяли 
кредит у Міністерстві регіонального 
розвитку та будівництва на суму 
3,7 млн грн на впровадження енер-
гозбереження. Ви можете побачити 
будинок на Відродження, 22, який 
утеплений, п’ять будинків постави-
ли ІТП, пластикові вікна й т. д. Ми 
запропонували об’єднанням про-
граму, відповідно до якої відшкодо-
вуємо відсотки за такими кредита-
ми. У першому півріччі 2014 року 
вже відшкодували 45 тис. грн від-
сотків. ОСББ зацікавлені в заходах 
із енергозбереження, однак процес 
гальмують банки: у зв’язку з тим, 
що нема заставного майна, до кін-
ця схему відпрацювати не вдається. 
Три банки — «Львів», «Укргазбанк», 

«Укрексімбанк» — декларують про 
те, що готові напрацьовувати систе-
му надання кредитів на енергозбере-
ження ОСББ. 

Є у міста напрацювання й щодо 
використання альтернативних дже-
рел енергії, наприклад сонячної, але 
у бюджетній сфері таких прикла-
дів немає, бо це надто дорого, хоча 
їх можна профінансувати завдяки 
участі у проектах. 

— Я вже говорив про твердопа-
ливні котли, які будемо ставити на 
«Луцьктепло», — продовжує посадо-
вець. — Також низку своїх житлово-
комунальних підприємств перево-
димо на твердопаливні котли. У них 
є своя сировина — щипа або дрова, 
які обрізають, коли чистять місто. 
Проте це невеликі заходи, які дадуть 
економію першочергово ЖЕКу — 
трохи зменшать їхні витрати на те-
плопостачання. Третьому ЖЕКу на 
останньому виконкомі дали дозвіл 
на встановлення цього обладнання. 

Тож поки що місто не вкладаєть-
ся у цифру економії газу на 30%. За-
раз розглядаються плани та графіки 
навчального процесу, щоб, можливо, 
заощаджувати за рахунок зимових ка-
нікул і навчання перенести на весну. А 
от щодо опалювального сезону, то за-
ступник міського голови запевнив, що 
він розпочнеться вчасно — як тільки 
середньодобова температура протя-
гом трьох діб упаде нижче 8 градусів. 

Людмила ШИШКО 

На Чернігівщині 
поблизу 
кордону з Росією 
зводять «лінію 
Маннергейма» 

Канада допомогла 
Україні 
на 5 млн дол. 

У західних областях 14 серп-
ня змінна хмарність, уночі гроза. 
Температура вночі +21...+23 °C, 
вдень +26...+27 °C. 15  серпня по-
хмуро, ймовірний дощ. Темпера-
тура повітря вночі +17...+18 °C, 
вдень +19…+23 °C. 16  серпня 
хмарно з проясненнями, дощ та 
гроза. Вночі +16...+18 °C, вдень 
+18...+22 °C. 

У північних регіонах 14 серп-
ня сонячно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі +19...+26 °C, 
вдень +26...+35 °C. 15  серпня 
змінна хмарність, гроза. Вночі 
+19...+21 °C, вдень +25...+29 °C. 
16  серпня переважно ясно, опа-
ди не очікуються. Температура 
повітря вночі +14...+19 °C, вдень 
+21...+26 °C. 

У Києві 14  серпня сонячно, 
сухо. Температура повітря вночі 
становитиме +22…+28 °C, вдень 
+29...+35 °C. 15  серпня хмарно з 
проясненнями, очікується гро-
за. Температура повітря вночі 

+22...+24 °C, вдень +24...+29 °C. 
16  серпня ясно, опадів не про-
гнозують. Уночі термометри по-
казуватимуть +16…+21 °C, вдень 
+22...+27 °C. 

У східних регіонах 14  серп-
ня сонячно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+19...+23 °C, вдень +31...+36 °C. 
15  серпня ясно, опади не очіку-
ються. Вночі +21...+25 °C, вдень 
+33...+38 °C. 16  серпня сонячно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+22...+25 °C, вдень +30...+39 °C. 

У південних областях 
14 серпня ясно, без опадів.  Тем-
пература  повітря  вночі  ста-
новитиме  +23...+26 °C,  вдень 
+28...+35 °C. 15  серпня сонячно, 
дощу  не  прогнозують.  Темпера-
тура  повітря  вночі  +12...+27 °C, 
вдень  +31...+38 °C.  16  серпня 
небо буде безхмарним, сухо. 
Нічна температура повітря ста-
новитиме +24...+26 °C, денна 
+30...+37 °C. 

 ПОГОДА


