
Активісти громадського об’єднання 
«Самопоміч» у Луцьку презентува-
ли перший етап проекту «Енерго-
ощадне місто». Його мета — ін-
формувати лучан про можливості 
обліку тепла в багатоквартирних 
будинках і покращення надання 
послуг із теплопостачання. 

Як розповів депутат Луцької 
міської ради, член ініціативної гру-
пи ГО «Самопоміч» Олександр 
Плісецький, тему проекту вибрали 
невипадково. Адже на часі черго-
ве зростання тарифів, що суттєво 
ударить по гаманцях громадян. А 
для багатьох, зважаючи на мізерні 
зарплати і пенсії, розрахуватися за 
комунпослуги стане неможливим. 

Громадський активіст, керівник 
ініціативної групи ГО «Самопоміч» у 
Луцьку Юлія Вусенко додала, що іде-
ологія «Самопомочі» — допомагати 
тим, хто цього потребує сьогодні. 

— Щоб попередити соціальний 
вибух у країні, ми об’єднуємо людей 
навколо загальної проблеми і шука-
ємо разом можливість її вирішення, 
— наголосила Юлія Вусенко. — Ми 
як платформа, яка може об’єднувати 
різні громадські організації, екс-
пертне середовище, постачальників 
тих чи інших послуг, споживачів, 
запрошуємо всіх до співпраці, бу-
демо раді почути ваші зауваження. 
Хочеться спонукати владу всіляко 
моніторити питання тарифів і до-
помагати мешканцям міста не опи-
нитися в критичній ситуації, коли 
отримають нові платіжки. 

Під час презентації першого ета-
пу проекту член ініціативної групи 
ГО «Самопоміч» Михайло Імберов-

ський навів докази того, як реально 
економити на опаленні, якщо вста-
новити лічильники. Адже поки що 
тільки газ та вода обліковуються у 
помешканнях. 

— Якщо подивитися на квитан-
цію, то опалення становить 50–60% 
загального платежу, — пояснює ак-
тивіст. — Серед країн колишнього 
Радянського Союзу тільки в Азер-
байджані й Україні плата за опален-
ня здійснюється за 1 кв. м. Це такий 
собі «колгосп», у якому ми жили 70 
із лишком років, де всіх зрівняли. 
Зрозуміло, що в будинку, де вхо-
дить тепло, люди більше гріються, 
на останньому стояку — менше, але 
платимо однаково. Цей «колгосп» 
треба руйнувати. Є три шляхи, яки-
ми можна вийти на заощадження, 
а заощадження — це облік. Перше: 
встановити лічильник на під’їзд або 
будинок (нинішня нормативно-пра-
вова база це дозволяє). Друге: вста-
новити індивідуальний тепловий 
пункт (ІТП) — це трохи складніша 
і більш модернізована установка, в 
якій є комп’ютер, датчики і сам ме-
ханізм регулює подачу теплоносія. 
Третій варіант — автономне опален-
ня, але у старих будинках його не за-
вжди можна зробити. Ми готові їха-
ти на будинкові збори, розказувати, 
пояснювати. 

Михайло Імберовський навів 
приклад свого будинку, де вже шість 
років стоїть лічильник. Так, із жов-
тня по січень за квартиру площею 
67 м2 було оплачено 1197 грн за опа-
лення, а в будинку без лічильника за 
таку ж квартиру за цю послугу спла-
тили 1840 грн. Отож, коли є прилад 
обліку, економія в грошах — 35%. 

У січні, зокрема, було заплачено 
605 грн у квартирі без лічильника та 
230 грн — із лічильником. 

Конкретніше про економію за 
умови встановлення лічильників на 
тепло розповів головний інженер 
ДКП «Луцьктепло» Володимир Бінь-
ковський. 

— «Луцьктепло» як теплопос-
тачальна організація зацікавлене 
в цьому проекті, — наголосив го-
ловний інженер. — Встановлення 
одного лічильника не є панацеєю, 
але людина сплачуватиме вже за 
фактично використану теплову 
енергію. Ми як державна структу-
ра не маємо можливості допомогти 
встановити ці прилади обліку. Хоча 
міська рада налагодила співпрацю з 
Європейським банком реконструк-
ції та розвитку, який виділяє кре-
дитні кошти на модернізацію сис-
теми теплопостачання, й, зокрема, 
передбачено встановлення ІТП у 
200–250 будинках на 33-му та 40-му 
кварталах. Але це, найімовірніше, 
буде у 2016 році. 

На сьогодні, за словами Володи-
мира Григоровича, по Луцьку вста-
новлено 155 будинкових лічильників 
і 38 — в окремих під’їздах. Відповід-
но, там середня вартість опалення 
одного квадратного метра — 6 грн, 
тоді як у будинках, де централізова-
не опалення і нема лічильників, пла-
та становить 9,62 грн за 1 кв. м. 

— Зараз створюються ОСББ 
(об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків), для яких діє 
програма підтримки, — пояснив ін-
женер. — Вони беруть кредитні ко-
шти і встановлюють прилади обліку 
із погодним регулюванням (ІТП) — 
це дає можливість більш якісно ре-
гулювати теплоспоживання. 

До прикладу, так вчинили меш-
канці Відродження, 22. Крім ІТП, 
вони ще й утеплили за кредитні ко-
шти будинок, поміняли фасад, вікна. 
Адже найбільша тепловтрата йде не 
в мережах, а в самому будинку. 

— Там за цей опалювальний се-
зон вийшло більше як на 50% еконо-
мії, — продовжив Володимир Григо-

рович. — У цьому будинку плата за 
тепло за 1 м2 становить 3–3,40 грн. 

Коли ІТП дорого, то будинковий 
лічильник — під силу мешканцям. У 
«Луцьктеплі» зробили певні підра-
хунки. Якщо лічильник на будинок 
вартує 35–40 тис. грн, то з кожної 
квартири доведеться зібрати при-
близно по 400–500 грн. Можна по-
ставити й на під’їзд, але, хоч він і 
дешевший (15–25 тисяч), та з кожної 
квартири вийде по тисячі гривень... 

За словами Володимира Біньков-
ського, лічильник окупається за два 
з половиною місяці. 

Отож громадське об’єднання 
«Самопоміч» запрошує всіх, хто за-
цікавився темою, до консультацій-
ного центру, де спеціалісти нада-
дуть роз’яснення, підкажуть шляхи 
економії у кожному окремому ви-
падку. 

Наступною темою спілкуван-
ня із громадськістю буде проблема 
отримання субсидій на оплату жит-
лово-комунальних послуг. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 
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Породіллю довірили 
недосвідченому інтерну

Бійці АТО отримали мільйон 
гривень за знищену техніку ворога 
Військовослужбовцям уже виплачено понад 1 млн грн вина-
город за успішне виконання бойових завдань, а також зни-
щення і захоплення ворожої техніки. Про це повідомив офіцер 
прес-служби Генштабу ЗСУ Олексій Мазепа. За словами Мазепи, 
найближчим часом винагороду за успішне виконання бойових 
завдань та участь у бойових діях отримають близько 800 вояків. 
У цілому в штаб антитерористичної операції надійшли доку-
менти на виплату винагороди за знищення 261 одиниці техніки 
противника, 78 виконаних бойових завдань і понад 2 тис. під-
тверджених фактів безпосередньої участі в бойових діях. 

Чиновників-хабарників 
затримали на гарячому 
Служба безпеки та прокуратура затримали 
двох керівників управлінь водних ресурсів 
та риболовецької діяльності у Донецькій та 
Запорізькій області, які саме ділили отримані 
від бізнесмена 100 тис. грн. Про це повідомляє 
прес-служба СБУ. Затримані чиновники за 
хабарі здавали водні об’єкти в оренду й обі-
цяли не втручатись у діяльність орендарів, які 
займались рибним промислом. 

30
до стількох відсотків до 
кінця року в Україні може 
підскочити інфляція, а ВВП 
— упасти на 7,5%. Наці-
ональний банк погіршив 
економічні прогнози 
для України. 
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Соціум

Понад сорок літ працюю в районній 
газеті. За цей час написала десятки 
матеріалів про медичних праців-
ників — відданих своїй справі, 
сумлінних, таких, які знають толк 
у професії. Завжди поважала ме-
диків. Але життя підкидає нам свої 
«сюжети»… 

18 листопада минулого року моя 
невістка народила хлопчика в об-
ласному пологовому будинку, де ке-
рує Роман Савка. Пологи пройшли 
без ускладнень, через кілька днів 
їх виписали додому. І тут почалися 
проблеми. Гінеколог, у якого згодом 
перевірялася, запевнив, що все на-
лагодиться. Проте краще не стало. 
Минуло понад три місяці, невістка 
поїхала до приватного гінеколога. 
Він подивився її та вхопився за го-
лову. Виявилося, що молодий ін-
терн Савки (на жаль, не знаємо його 
прізвища) зашив місця розривів, як, 
вибачте, старого чобота дратвою. 
Позшивав абияк, стуливши докупи 
не те, що потрібно, в результаті чого 
пішла деформація органа. Діагноз, 
який поставив приватний гінеко-
лог, звучить так: «Старий розрив 
промежини, старий розрив шийки 
матки». Що це таке, навіть неспе-
ціаліст розуміє. Одне слово, дове-
лося робити операцію (медичною 
термінологією це звучить як «задня 
кольпоперінеотомія, рафія з левато-
ропластикою»), яка коштувала нам 
кількох тисяч гривень, великих не-
рвів і проблем у післяопераційний 
період, коли різко піднявся тиск, 
почалися сильні головні болі. Дове-
лося лікуватися ще і в нейрохірургії. 
Прооперованій не можна три тижні 
сідати, місяць не брати до рук дити-
ну, уникати фізичних навантажень у 
подальшому. 

У мене багато запитань. Чому 

зашивати породіллю довірили не-
досвідченому (і, очевидно, безвідпо-
відальному) інтерну? Чому гінеколог 
запевняв, що все добре? Хіба ж він 
не бачив, як воно насправді? Чому 
взагалі деякі медики, які працюють 
далеко не за спасибі (серед пацієнтів 
навіть побутує жарт, як вони після 
пологів «вишиковуються в рядочок 
і чекають подачки», й усі ми знаємо, 
що це — правда), так халатно став-
ляться до роботи? 

Нам радять подавати до суду. 
Можливо, й потрібно, щоб була 
встановлена справедливість — ви-
нні покарані, а нам відшкодовано 
втрати. Я розумію, що судитися з 

лікарями важко, проте один із прав-
ників сказав, що в нашій справі все 
дуже ясно і вона виграшна. Поба-
чимо. Хоча після мого телефонного 
дзвінка до пана Савки, коли я ска-
зала йому все, що думала, в історії 
хвороби невістки могли з’явитися 
відповідні «поправки»… Існує в ме-
дицині така практика… 

Дуже правильно сказав Амосов: 
«Є лікарі, які організують вам хво-
робу»… А я б одягнула таких у чорні 
халати, бо білі для них надто чисті…

Неоніла ОСТАПЧУК, 
заступник редактора 

Рожищенської районної газети 
«Наш край» 

За тепло лучани можуть платити менше 

Більша частина автопригод на Волині 
сталася з вини пішоходів 

Молодик, який поширював порно в 
соцмережах, заплатить штраф 

Зареєструвавшись у соціальній 
мережі, волинянин створив 

власний акаунт під вигаданим 
ім’ям. На своїй веб-сторінці зло-
вмисник розміщував відео порно-
графічного змісту. Тож будь-хто 
із поціновувачів «полунички» міг 
вільно переглядати заборонене 
«кіно». 

За вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч.  2 ст.  301 (Ввезення, виготов-
лення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів) Кри-
мінального кодексу України, чо-
ловіку призначили покарання 
 — 1700 гривень штрафу з конфіс-
кацією порнографічної продукції. 

Із початку року в області зафіксо-
вано 294  автопригоди, 79 із них 

— із потерпілими: 20 осіб загину-
ло, 109 — травмовано. За словами 
заступника начальника УДАІ у 
Волинській області Андрія Бон-
дарука, серед основних причин 
дорожньо-транспортних пригод 
— перевищення швидкості, пору-
шення правил маневрування, пра-
вил проїзду пішохідних переходів і 
керування автомобілем у нетвере-
зому стані. 

Начальник відділення Дер-
жавтоінспекції з обслуговування 
міста Луцька Віктор Главічка, об-
говорюючи із колегами за кру-
глим столом у ДАІ Волині стан 
аварійності на дорогах, розпо-
вів, що з початку року затримано 
двох водіїв у стані наркотичного 
сп’яніння. 

Під час заходу Андрій Бонда-
рук акцентував на тому, що більша 
частина автопригод сталася з вини 

пішоходів: 
— Доводиться констатувати, 

що ця категорія учасників дорож-
нього руху нерідко легковажно 
ставиться до дотримання правил, 
переходячи дорогу в невстановле-
них місцях. 

Віктор Главічка доповів, що 
у межах Луцька відбулось обсте-
ження небезпечних пішохідних 
переходів, а невдовзі спільно із 
міською радою буде покращене 
освітлення таких ділянок дороги. 
Цьогоріч працівники ДАІ разом із 
представниками управління жит-
лово-комунального господарства 
проведуть інспекцію головних 
автошляхів міста, аби виявити й 
усунути пошкодження, які часто 
провокують аварійні ситуації. Та-
кож під час проведення дорожніх 
робіт на проспектах Соборності, 
Відродження та вулиці Гнідавській 
у Луцьку заплановано будівництво 
велодоріжок.

Після чого їй довелось пережити операцію, яка коштувала кількох тисяч 
гривень, великих нервів і проблем у післяопераційний період


