
Нині 55 тисяч сімей на Волині 
користуються блакитним па-

ливом без лічильників і оплачують 
газ за встановленими нормами 
споживання. Щоб забезпечити їх 
безкоштовними приладами обліку 
газу необхідно 75 мільйонів гри-
вень. 

Уряд із 1 жовтня 2014 року 
своїм рішенням зменшив у 1,5–2 
рази норми споживання газу для 
споживачів без лічильників, тим 
самим позбавивши їх стимулів 
встановлювати прилади обліку й 
ощадливо використовувати газ. 

ПАТ «Волиньгаз» щорічно 
безкоштовно встановлює близько 
4 тисяч приладів обліку газу. Тож 
за нинішньої динаміки всі 55 ти-
сяч споживачів області можуть 
бути забезпечені безкоштовними 
лічильниками газу через 12–14 
років. У той же час обладнання 
приладами обліку газу всіх спо-
живачів — вимога Європейського 
енергетичного співтовариства і 
законодавства України. Згідно з 
законом про комерційний облік 
газу, з 1 січня 2018 року ПАТ «Во-
линьгаз» не матиме права поста-
чати газ споживачам, які не мають 
лічильників. 

«Нині відповідного фінансу-
вання для прискорення програ-
ми безкоштовного встановлення 
лічильників у ПАТ «Волиньгаз» 
немає. А споживачів стимулів еко-
номити паливо й облікувати газ 
позбавили. Адже якщо споживач 
використовує газ лише для приго-
тування їжі й сплачує 7,8 гривні у 
місяць, то зацікавлення в установ-
ці приладу обліку за власний ра-

хунок, а відповідно, й економному 
використанні газу нема», — зазна-
чає заступник голови правління з 
обліку та контролю за використан-
ням газу ПАТ «Волиньгаз» Андрій 
Карпомиз. 

У цій ситуації, аби виконати 
вимоги Європейського енергетич-
ного співтовариства і законодав-
ства України, потрібно або збіль-
шити державне фінансування 
програми, або стимулювати спо-
живачів встановлювати лічильни-
ки за власний рахунок, піднімаючи 
вартість газу. 

Журналіст «Радіо Свобода» Левко 
Стек на своїй сторінці у Facebook 
пише про намагання військово-
го командування деблокувати 
32-й блокпост. Виконуючи наказ 
Президента Петра Порошенка, 
командування щодня відправляло 
декілька одиниць бронетехніки, 
щоб розблокувати 32-й блокпост. 
Однак машини навіть не могли 
доїхати — їх упритул розстрілю-
вали терористи із усіх видів зброї. 
Військове командування чудово 
знало, куди відправляє групи та що 
з ними буде, але не зупинялося. 

Отже, слова хлопців, які ви-
йшли з оточення, підтверджуються: 
на відтинку траси між 32-м і 31-м 
блокпостами впродовж кількох днів 
було розстріляно і знищено 22 оди-
ниці української бронетехніки. І 
саме слово «знищено» тут найбільш 
доцільне. Від кількатонних машин 
залишились лише груди горілого 
металу, а шматки розлетілися на со-
тні метрів довкола. Про людські тіла 
взагалі важко щось писати. «Уголь-
ки» — так їх описав солдат, який ви-
возив тіла. Це екіпажі, які посилали... 
ну, мені важко зрозуміти причину, 
але офіційно вони мали б чи то роз-
блокувати, чи то вивезти з оточення 
солдатів, чи то допомогти в обороні. 

Частину тіл поховали самі сепа-
ратисти, частину вдалося вивезти 
українським силовикам, ще частина 
назавжди залишиться в сумнозвіс-
ній «долині смерті». Їх не похова-

ють, бо вже нема що ховати. Як це 
сталось? Сказав Президент: треба 
визволити хлопців, генерали відра-
портували — робимо все можливе. 

Що робили генерали? Щодня від-
правляли по три-чотири машини з 
бійцями на вірну смерть. Щоб ви ро-
зуміли: на цій ділянці фронту, за сло-
вами солдатів із 32-го і самих сепара-
тистів, було кілька сотень бойовиків, 
артилерія, танки, «Гради». Траса і 
довколишні поля були так начинені 
вибухівкою та мінами, що там вело-
сипед би не проїхав, а наші БТРи про-
сто не мали шансів. Вони були як на 
долоні, й у них стріляли з усіх стволів. 
Без труднощів, без поспіху, без пере-
шкод. Просто методично розстрілю-
вали. І чомусь я впевнений, що для 
хлопців, які їхали на виручку, це не 
було таємницею. Але вони їхали. 90% 
із них так і не дісталися до кінцевого 
пункту призначення. 

Що тут говорити, навіть сепа-
ратисти в шоці від абсолютно ідіот-
ської операції, яку для звіту перед 
Президентом нашвидкуруч про-
вернули командири. Я не знаю їх-
ніх прізвищ, але вони обов’язково 
мають стати відомі громадськості. 
Чому? Я запитував у бійців. Запев-
няли, що в кожній машині не могло 
бути менше трьох членів екіпажу 
(командир, механік, навідник). За 
нескладними підрахунками отриму-
ємо цифру — 66. І це щонайменше. 

66 людей стали беззахисними 
цілями для ворога. Тепер їхні тіла 
шматують тварини. Якщо в ФБ є 
бодай одна людина, яка може пояс-
нити, чому після цієї трагедії коман-
дири не повинні сісти за ґрати, то я 
вас дуже прошу — напишіть мені. 
Інакше я просто не розумію тиші та 
спокою, з якими всі прийняли роз-
стріл під Смілим. 
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Військові комісаріати Волин-
ської області запрошують во-

линян-добровольців віком від 18 
до 40 років на військову службу 
у військових частинах Збройних 
сил України через укладання ко-
роткострокових контрактів: до 
закінчення особливого періоду. А 
також проводять відбір громадян 
на службу у військовому резерві. 

Справжнім патріотам, які зго-
лосяться захищати незалежність 
Вітчизни та спокій співвітчизни-
ків, гарантуються стабільно ви-
сока зарплата, безкоштовне ме-
дичне обслуговування, право на 
безкоштовне житло, перспектива 
кар’єрного  росту  і  можливість 
здобути як нові цивільні спеці-
альності, так і безкоштовну вищу 
освіту. 

Детальну інформацію щодо 
проходження військової служби за 
контрактом, служби у військовому 
резерві можна отримати у Волин-
ському обласному військовому ко-
місаріаті та в районних (міських) 
військових комісаріатах області 
або за телефонами: 096 168 62 18, 

095 45 43 846, 033 22 52 152 — від-
діл комплектування та призову 
(підготовки до військової служби) 
Волинського обласного військово-
го комісаріату. 

Крім того, докладніше з умо-
вами проходження служби у вій-
ськовому резерві, пільгами та со-
ціальними гарантіями резервістів 
можна ознайомитися на сайті: 
www.facebook.com/rezervist.ua. 

Більше тисячі бійців АТО 
отримали статус учасника 
бойових дій 
1119 учасників антитерористичної операції на Донбасі 
отримали статус учасника бойових дій станом на 3 лис-
топада. Про це повідомив голова Держслужби у справах 
ветеранів війни й учасників АТО Артур Дерев’янко. При 
цьому загалом у міжвідомчу комісію спрямовано 1171 
справу громадян, що претендують на отримання статусу 
учасника бойових дій. Комісія розглянула всі подані справи 
і 52 з них відправила на доопрацювання. 

Більшість британців підтримує 
вихід із ЄС 
На можливому референдумі за вихід із ЄС більшість 
британців проголосувала б за відокремлення. Такими 
є результати опитування, проведеного дослідницьким 
центром YouGov. Так, за відділення Великої Британії 
від ЄС проголосували б 47% громадян і лише 37% 
висловилися б проти. Решта громадян не визначилися 
або не захотіли розкривати свою позицію. Разом із тим, 
за даними опитування, більшість шотландців хотіли 
б лишитися у складі Євросоюзу. За відокремлення в 
Шотландії проголосували б лише 28%. 

300
стільки мільярдів гривень 
інвестицій потрібно Україні для 
розвитку альтернативної енер-
гетики. Про це заявив голова 
Держагентства з енергоефек-
тивності й енергозбереження 
України Сергій Савчук. 
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Комісаріати області запрошують волинян-
добровольців на військову службу 

Росія на картах уже приєднала до себе схід України 

Російські  військовослужбовці, які  
перебувають на Донбасі, почали 

отримувати карти, на яких півден-
ний схід України зображений як те-
риторія Російської Федерації. Про це 
повідомила засновниця групи «Ван-
таж-200 з України в Росію» Олена 
Васильєва, передає інформаційний 
портал «Патріоти України». 

«Як розповідають самі військові, 
на картах, які вони отримують, пів-
денно-східні області України, де за 

планом будуть проходити навчання, 
позначені як території Російської 
Федерації», — повідомила активіст-
ка. 

«Загиблі відомі за видами військ, 
військовими частинами, в яких вони 
проходили службу. В цілому втра-
ти російської армії в бойових діях 
на сході України разом зі зниклими 
безвісти становлять понад 4360 вій-
ськових. Але ця цифра є приблиз-
ною», — додала вона. 

Події

  ДОВІДКА

Публічне акціонерне товариство 
із газопостачання та газифікації 
«Волиньгаз» забезпечує при-
родним газом 235 тисяч сімей 
волинян. У 2013-му загальний 
обсяг транспортування сягнув 
586,3 млн куб. м. На 1 січня 
2014 року у Волинській області 
експлуатується 7644,7 км розпо-
дільних газопроводів. ПАТ «Во-
линьгаз» — у трійці найбільших 
платників податків області. 
Торік підприємство сплатило 
66,5 млн грн податків і внесків 
до бюджетів усіх рівнів. Серед 
найбільших клієнтів «Волиньгазу» 
— підприємства харчової про-
мисловості. Зокрема, Гнідавський 
цукровий завод, «Європацукор», 
«Теремно-Хліб», Володимир-Во-
линська птахофабрика, «Волинь-
холдинг». 
За додатковою інформацією 
звертайтеся до фахівця зі зв’язків 
із громадськістю.  

Для забезпечення всіх споживачів області 
лічильниками газу необхідно 75 млн грн 

Щоб вислужитися перед Президентом, генерали щодня 
відправляли 3–4 машини з бійцями на розстріл бойовиків 

У західних областях 6  листо-
пада змінна хмарність, без опа-
дів. Температура вночі +5...+7 °C, 
вдень +15...+17 °C. 7  листопада 
сонячно, опадів не очікується. 
Вночі +7...+9 °C, удень +15...+17 °C. 
8 листопада буде ясно і сухо. Тем-
пература вночі +6...+8 °C, вдень 
+13...+15 °C. 

У північних регіонах 6  лис-
топада впродовж дня сонячно, 
без опадів. Температура вно-
чі +3...+5 °C, вдень +11...+13 °C. 
7  листопада прогнозують ясну 
погоду. Вночі +2...+4 °C, вдень 
+10...+12 °C. 8  листопада буде 
сонячно. Нічна температура 
+6...+8 °C, денна становитиме 
+12...+14 °C.

У Києві 6  листопада со-
нячно і сухо. Нічна температу-

ра +4...+6 °C, денна +12...+14 °C. 
7 листопада ясний погожий день. 
Уночі +3...+5 °C, вдень +11...+13 °C. 
8  листопада буде сонячно, без 
опадів. Температура вночі 
+6...+8 °C, вдень +12...+14 °C. 

У східних регіонах 6  лис-
топада буде ясно та сухо. Вночі 

-1...+1 °C, вдень +11...+13 °C. 7 лис-
топада сонячна погода, без опадів. 
Нічна температура -1...+2 °C, ден-
на +10...+12 °C. 8  листопада со-
нячно, без опадів. Уночі +3...+5 °C, 
вдень +9...+11 °C.

У південних областях 6 листо-
пада буде ясно і сухо. Температура 
вночі +4...+6 °C, вдень +15...+17 °C. 
7  листопада буде сонячна днина. 
Вночі +5...+7 °C, вдень +14...+16 °C. 
8 листопада ясно, без опадів. Уно-
чі +6...+8 °C, вдень +15...+17 °C. 

 ПОГОДА

Втрачено 22 одиниці бронетехніки, кількість загиблих поки що невідома 


