
Адже електроенергію у держави 
вони не купують. Господар Мурад 
Цінделіані встановив сонячні батареї 
та вітрогенератор і тепер повністю 
забезпечує електрикою своє по-
мешкання. 

Зустрілися з Мурадом та Аллою 
Цінделіані у гаражі, де, власне, і роз-
міщується майстерня чоловіка, в якій 
він працює над утіленням енергоо-
щадних технологій. 

— У нас сонячні батареї стоять 
тут, на гаражі, а частина там, на бу-
динку, загалом 56, — каже господиня. 
Хоча за освітою Алла педагог молод-
ших класів, однак у справу чоловіка 
вникає, тому про все може розпові-
дати не гірше від нього. — Вони нам 
у літній, осінній та весняний періоди 
дають енергію. На жаль, узимку забез-
печити повністю не можуть, тому що 
на Західній Україні сонячних днів не 
так багато. 

— Але у майбутньому для енергії 
взимку плануємо ставити ще вітроге-
нератор — десятикіловатний, — до-
лучається Мурад. — У нас стоїть поки 
що пробний. Сонячні батареї та вітря-
ки працюють синхронно. 

Далі чоловік звертає нашу увагу 
на апаратуру, яка нагромаджує і ви-
користовує енергію. Тобто сонячні 
панелі виробляють її, а в акумулято-
рах-термосах вона зберігається, потім 
установка переробляє її на електрич-
ний струм із напругою 220 В і подає на 
будинок. 

— Цей генератор канадської роз-
робки «Шнайдер електрик» гібрид-
ний, може переадресовувати енергію, 
стабілізувати, — продовжує чоловік. 

— У нас проблеми з державним 
постачанням електроенергії, — про-

довжує дружина, — оскільки 220 В у 
мережі немає. Завжди світло ввечері 
тьмяне, електропіч не працює так, як 
потрібно, мікрохвильова — також. А 
тепер у нас постійно є 220. 

Усю цю альтернативну енергоуста-
новку Мурад Цінделіані сам придумав 
і налаштував. Дивиться на лічильник і 
підраховує, скільки вона дала електро-
енергії. Виявилося, що за літній період 
— дев’ять тисяч кіловатів. 

— Улітку нам її забагато, і, мож-
ливо, мегават пішло у повітря, — по-
яснює майстер. — Тому надлишок ре-
ально продавати державі. 

Він має на увазі так званий зе-
лений тариф. Відповідно до Закону 
України «Про електроенергетику», з 
01.01.2014 р. енергопостачальні ком-
панії зобов’язані викуповувати у до-
могосподарств за «зеленим тарифом» 
надлишкову електроенергію, виро-
блену альтернативними (відновлюва-
ними) джерелами енергії, такими як 
вітер, сонце, біомаса. 

— Але щоб перейти на цей «зеле-
ний тариф», необхідно дуже багато до-
кументів, — веде далі раціоналізатор. 
— Хоча один такий об’єкт уже в Луць-
ку я зробив. Там стоїть двореверсний 
лічильник, який фіксує енергію й те, 
скільки СО зекономили. За літній се-
зон той приватний будинок заощадив 
дві тисячі тонн СО викидів у атмосфе-
ру. 

— Ми живемо біля об’їзної дороги, 
яка дає нам багато шуму та СО в пові-
тря, — продовжує Алла. — Але хочемо, 
щоб наше довкілля стало чистішим. За 
це боремося не тільки ми, а ціла плане-
та. Це масштабна проблема. Дехто жа-
ліється, що вітряки видаватимуть звук, 
але ж ви чуєте, що звуку нема, а от від 
машин є. 

Мурад Цінделіані впевнений, що 
Луцьк можна забезпечити електро-
енергією, встановивши вітрогенера-
тори. 

— Якби дозволили, я б це зро-
бив, — запевняє майстер. — Кажуть, 
нема вітру, а тут вітер прекрасний — 
5–6 м/с постійно. У Німеччині зна-
єте скільки їх стоїть? За годину вони 
дають терават. У Польщі також — це 
вільна енергія, яка нікому не шкодить. 
Тверде паливо ж має викиди. А наше 
навколишнє середовище дуже забруд-
нене. 

Альтернативними видами енер-
гії Мурад Цінделіані займається уже 
років шість, за освітою він фізик, тож 
тепер свої знання та вміння викорис-
товує для нових винаходів у цій галузі. 
Сам розробив новий тип генератора. 
Винайшов тепловий насос на 48 воль-

тів, аналогів якому немає в Україні. 
— Його треба запатентувати, од-

нак це затратно, необхідно тисяч де-
сять гривень, — розповідає. — Це 
тепловий насос потужністю 1,5 кіло-
вата, а дає 6 кіловатів на виході, але 
він ще не встановлений. Довгий час 
був у розробках, бо, як завжди, фінан-
сова сторона гальмує. 

Найбільший на Волині вітряк — 
20-кіловатний, який дає 20–25 кілова-
тів при 11 м/с вітру, — також робота 
Мурада Цінделіані. 

— Він стоїть у селі Лище, має дво-
сторонні аеродинамічні крила, там 
трифазна система. Дає за вечір, якщо є 
вітер, 180–200 кіловатів, — розповідає 
про свої технічні втілення винахідник. 
— Ще є у Кузнецовську, в Боровичах. 

На запитання, чому в нас люди 
поки що не впроваджують масово від-

новлювані джерела енергії, пані Алла 
відповіла, що, по-перше, це вимагає 
чималих коштів, бо, скажімо, один со-
нячний колектор вартує 270 доларів, а 
ще ж апаратура для переробки енергії. 
А по-друге, немає державної підтрим-
ки, тоді як у європейських країнах для 
таких людей передбачені різноманітні 
пільги та можливості для розвитку. 

— Наш Волинський університет 
хотів увесь перевести на теплові на-
соси, — розповідає Мурад. — Договір 
склали, навіть уже замовляв насоси, 
але дозволу не отримав: чиновники не 
дозволили. Тому зробити якийсь крок 
важко. Але ми надіємося, що недарем-
но люди стояли на Майдані й зараз 
гинуть на Сході. Я думаю, що Україна 
розкриє крила і злетить. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Про це повідомив Микола Ро-
манюк на своїй сторінці у 

Facebook. 
«З метою соціальної підтримки 

мешканців нашого міста, а також 
зменшення фінансового наванта-
ження на представників малого та 
середнього бізнесу я ініціюю вста-
новлення для об’єктів нежитлової 
нерухомості ставки в розмірі 0,5% 

від мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня», — 
йдеться у повідомленні. 

Для об’єктів нежитлової неру-
хомості, що перебувають у власнос-
ті релігійних організацій, міський 
голова пропонуватиме встановити 
ставку в обсязі 0% розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня. 
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Сили АТО знищили 
військову авіацію 
бойовиків 

Україна з 25 січня на третину 
збільшила імпорт газу з ЄС 
Україна з 25 січня збільшила імпорт природного газу 
з Євросоюзу на 30% — до 42,7 млн куб. м на добу, 
повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» 
Андрій Коболєв. Таким чином, добові поставки газу з 
ЄС перевищують імпорт із РФ приблизно на 10%. Як 
відомо, у 2014 році імпорт газу з Російської Федерації 
скоротився порівняно з 2013-м на 44% — до 14,5 мі-
льярда кубів, із ЄС — зріс удвічі, до 5,1 млрд куб. м. 

У Росії заборонили українську 
сіль 
Росспоживнагляд заборонив із понеділка ввезення до 
РФ солі виробництва української компанії «Артемсіль». 
У російському відомстві виявили в українській солі «не-
відповідність... вимогам, що висуваються до складу до-
мішок, йоду й органолептичних показників», повідомляє 
прес-служба Росспоживнагляду. В «Артемсолі» заявили, 
що впевнені в якості своєї продукції й не отримували 
жодних повідомлень від Росспоживнагляду. Про заборо-
ну дізналися зі ЗМІ. 

2,8
на стільки відсотків у 2014 році 
становив приріст у сільському 
господарстві. Це єдина галузь 
економіки України, яка торік 
показала приріст. Решта галузей 
 — у мінусах.
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У Львові вбили 56-річного бізнесмена 

Регіон

Підрозділи Збройних сил України 
провели спецоперацію, в резуль-

таті якої були знищені літаки та бойові 
вертольоти бойовиків. Про це розповів 
в. о. керівника прес-центру Генштабу 
Владислав Селезньов. 

«У зоні АТО в результаті спеці-
альної операції знищено авіатехніку 
бойовиків. Це та сама техніка, якою 
хвалилися бойовики, котрі розповіда-
ли, що в них є авіація, яку вони пла-
нували використовувати проти наших 
сил, що перебувають у зоні проведення 
антитерористичної операції», — сказав 
Селезньов. Він не уточнив, де саме роз-
міщений аеродром, зазначивши, що 
ця інформація закрита. «Це ворожа 
техніка. Мі-24 — це бойова техніка», — 
уточнив він. 

Як відомо, кілька днів тому росій-
ський канал Lifenews показав сюжет 
під назвою «У сил Новороссии появи-
лась поддержка с воздуха». 

20 січня близько 21:00 у Львові за-
стрелили і викинули з автомо-

біля «Фольксваген Пассат» чоловіка. 
Ним виявився 56-річний львівський 
підприємець Фелікс Вроцлавський, 
який займався логістикою, тран-
спортними перевезеннями. Про це 
розповів «Радіо Свобода» начальник 
УМВС у Львівській області Дмитро 
Загарія. 

«Це серйозний бізнесмен, не мав 
жодного стосунку до криміналітету. 
Правоохоронці цей злочин розкри-
ють», — запевнив начальник облас-
ної міліції. 

За інформацією «Радіо Свобо-
да», підприємець звертався до пра-
воохоронних органів із заявами, що 
на нього чинять тиск через бізнес. 
Убивство міліція пов’язує лише з 
бізнесовими конфліктами. 

Триває слідство, відкрито кри-
мінальне провадження за статтею 
«умисне вбивство». 

З 2000 року в Львові сталося 
кілька замовних убивств місцевих 
підприємців. У квітні 2000-го за-
стрелили власника автосалону Ан-
дрія Двораківського, через кілька 
місяців така ж доля спіткала й гене-
рального директора фірми «Техно-
буд» Богдана Опірського. 

У жовтні 2002 року застрелили 
керівника львівської багатогалузе-
вої корпорації «Ефа» Олександра 
Олехновича. Через два дні заги-
нув від куль директор ринку «Пів-
денний» Володимир Семенюк. За 

місяць убито засновника торгової 
марки «Добра кава» Олега Кравчука. 

У листопаді 2005 року застре-
лений підприємець Степан Сенчук. 
Через рік кілер убив директора «Га-
лімпексу» Богдана Дацка. 

У 2008 році куля влучила у спів-
засновника інвестиційно-будівель-
ної компанії Ігоря Кульчицького. 

У Львові здійснені два зама-
хи на життя власників ринків — у 
2000 році на Петра Писарчука й 
у 2006 році на Романа Федишина, 
коли від вибуху автомобіля загинула 
14-річна дівчинка. 

Міський голова Луцька ініціює зменшення 
ставки для нежитлової нерухомості

У селі під Луцьком 
проживає 
«енергонезалежна» 
родина 

У західних областях 29  січня 
прогнозують хмарну погоду з про-
ясненнями, мокрий сніг із дощем. 
Температура вночі 0…+2 °C, вдень 
+2…+4 °C. 30  січня буде мінлива 
хмарність, дощ із мокрим снігом. 
Уночі 0…+2 °C, денна температура 
+4…+6 °C. 31  січня прогнозують 
хмарну погоду з проясненнями, 
невеликий дощ. Температура вно-
чі 0…+3 °C, вдень +3…+5 °C. 

У північних регіонах 29 січня 
впродовж дня прогнозують мін-
ливу хмарність, мокрий сніг. Тем-
пература вночі -4…-2 °C, вдень 
0…+2 °C. 30  січня хмарно, мо-
крий сніг із дощем. Уночі 0…+2 °C, 
вдень +4…+6 °C. 31  січня синоп-
тики передбачають хмарну пого-
ду, дощитиме. Нічна температу-
ра +1…+3 °C, денна становитиме 
+3…+5 °C. 

У Києві 29  січня обіцяють не-
велику хмарність, мокрий сніг із 
дощем. Нічна температура -4… 

-2 °C, денна -1…+1 °C. 30  січня си-
ноптики прогнозують хмарну по-
году, мокрий сніг. Уночі -2…0 °C, 
вдень +2…+4 °C. 31  січня хмарно, 
йтиме дощ. Температура вночі 
+2…+4 °C, вдень +4…+6 °C. 

У східних регіонах 29  січня 
очікується хмарна погода, мо-
крий сніг. Вночі -4…-2 °C, вдень 

-1…+1 °C. 30  січня буде хмарно з 
проясненнями, слабкий мокрий 
сніг. Нічна температура 0…+2 °C, 
вдень +4…+6 °C. 31  січня хмарно, 
дощитиме. Вночі +1…+3 °C, вдень 
+3…+5 °C. 

У південних областях 29 січня 
прогнозують хмарну погоду, йти-
ме дощ. Температура вночі стано-
витиме 0…+2 °C, вдень +3…+5 °C. 
30 січня буде хмарно, йтиме неве-
ликий дощ. Вночі +1…+3 °C, вдень 
+5…+7 °C. 31  січня буде хмарно з 
проясненнями, місцями сильний 
дощ. Нічна температура +3…+5 °C, 
денна +7…+9 °C. 

 ПОГОДА

Вбивство пов’язують із бізнесовими конфліктами 

Подружжя Цінделіані


