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У Генштабі пояснили, що 
роздавати на вулицях повістки 
не заборонено 
Про це заявив перший заступник начальника ГУ 
оборонного та мобілізаційного планування Генштабу 
ЗСУ Володимир Талалай, пояснюючи ситуацію, коли 
в Харкові призовникам вручали повістки просто по-
серед вулиці. Він також зазначив, що робити це можна 
у будь-який час світлої частини доби. За його словами, 
чинне законодавство не забороняє вручати повістки на 
вулиці. 

В Україні зростає кількість 
внутрішньо переміщених 
осіб
Жертвами збройного конфлікту в Україні стали 
вже 6500 осіб, а поранення отримали 16 тисяч. 
За новими даними ООН, п’ять мільйонів людей 
потребують гуманітарної допомоги. Крім того, 
повідомляється, що в Україні зростає кількість 
внутрішньо переміщених осіб. 

10
через стільки років Україна може 
повністю перейти на газ власного 
видобутку і позбутися газової 
залежності від Росії. Про це у 
програмі «10 хвилин із Прем’єр-
міністром» заявив глава уряду 
Арсеній Яценюк. 
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Соціум

Подбайте про тепло для своєї сім’ї вже зараз

Чи закінчиться історія з капітальним 
ремонтом гуртожитку на Привокзальній? 

Знайти альтернативу опаленню 
газом — одна з головних проблем 
української економіки. По-перше, 
тому що ціна на блакитне паливо 
постійно росте, при тому зарпла-
ти українців стабільно стоять на 
місці. По-друге, відмова від газу 
зробить Україну більш енергетично 
незалежною країною. Перехід на 
альтернативне паливо заощадить 
бюджет української сім’ї. Тому 
«Відомості» вирішили дізнатися про 
найбільш продуктивні альтернатив-
ні способи опалення для українців.

Перш за все хочемо запевнити 
наших читачів, що ми не беремося 
переконувати вас відмовитися від 
звичного для багатьох типу обігріву 
будинку чи квартири — газом. Бо 
саме так опалюються наші міста і 
безліч сіл. Газ має багато переваг: є 
зручним у використанні — ввімкнув 
режим підтримання однієї темпера-
тури в приміщенні й більше цим не 
переймаєшся. Проте є і недоліки: за 
допомогою газового котла складно 

обігріти будинок рівномірно, так як 
температура біля радіаторів набагато 
вища, ніж у центрі приміщення. Та й 
інші мінуси спонукають нас шукати 

зручніші й ефективніші варіанти.
На сьогодні у світі відомо багато 

альтернативних газовому способів 
опалення. Найбільш поширеним є 

використання котлів, що працюють 
на твердому чи рідкому паливі або 
на біопаливі. Вартість їх залежно 
від виду коливається від 5500 до 40 
тисяч гривень. Також до альтерна-
тивних джерел належать і теплові 
насоси, в основі яких лежить ви-
користання геотермальної енергії 
(тепла Землі). Ціна таких пристроїв 
стартує від 6000 тисяч євро. Сучас-
на альтернатива газовому опаленню 
— вітрові електростанції та сонячні 
батареї. Вітрові генератори в Украї-
ні можна придбати від 500 доларів, 
а сонячні панелі — від 50. Щодо но-
вітніх технологій, таких як «тепла 
підлога» чи «теплі плінтуси», то їх 
не вважають альтеративними, бо 
хоча це і заміна газу, але не зовсім 
вигідна. Вартість матеріалів для уте-
плення підлоги є цілком підйомною 
для українця (від 1000 грн), проте за 
електроенергію споживач заплатить 
у рази дорожче, ніж коштуватиме 
газ.

Ми вирішили дізнатись, які аль-
тернативні джерела енергії вибира-

ють українці. Ситуацію коментує 
технічний директор фірми «ЕкоТе-
плоТехнологія» Олександр Петрусь:

— Сьогодні вибір наших покуп-
ців падає на звичайні твердопаливні 
котли. Річ у тому, що люди знають, 
що дрова та вугілля будуть завжди. 
Україна багата лісовими насаджен-
нями, вугільних шахт теж достат-
ньо. І нехай ці джерела є вичерп-
ними, але ціна на них стабільніша 
в порівнянні з іншими джерелами 
енергії. Опалення пелетами чи ву-
гіллям виходить удвічі дешевшим, 
аніж той самий газ. Тому, думаю, для 
українців немає кращої альтернати-
ви блакитному паливу, як подбати і 
зберегти свої природні багатства.

Ми ж бажаємо співвітчизникам 
теплої зими незалежно від того, 
який вид опалення вони оберуть. Бо 
ж зима прийде, чекаємо ми на неї чи 
ні. Й морози будуть, тому треба по-
дбати про тепло для своєї сім’ї вже 
зараз.

Любов ШЕКЕЛЬ

Упродовж тривалого часу в облас-
ному центрі активно обговорюють 
долю гуртожитку, що потребує 
термінового капітального ремонту, 
але жильці не мають права його 
зробити, оскільки не є власниками. 
«Відомості» вирішили з’ясувати цю 
ситуацію детальніше. 

Нагадаємо, 17 червня на сесії 
міськвиконкому цю будівлю не ви-
знали аварійною лише тому, що до-
велося би виселяти кудись людей, 
а тому стан гуртожитку вказали як 
незадовільний. 

Зі слів мешканців, вони неодно-
разово зверталися до Олени Голєвої, 
яка є одним із акціонерів приватно-
го швейного підприємства «Волинь» 
(саме йому належить приміщення), 
проте вона їх ігнорувала. 

«Я живу тут від народження, 
тобто 24-й рік, і ремонту вже давно 
ніхто не робив, у нас немає гарячої 
води, завівся грибок, дах протікає», 
— бідкається мешканка будинку 
Іванна. 

Дівчина показує своє житло, 
веде у сусідній під’їзд, де ситуація 
не краща — такі ж обдерті стіни та 
небезпечні дашки при вході. Сусіди 
показують тріщини на стінах, скар-
жаться, що вже стільки років тут 
живуть, а виходить, що на пташиних 
правах, адже не можуть собі навіть 
зробити ремонт. 

Як каже голова будинкового 
комітету Валентина Васевич, вони 
ремонт і самі потрохи зроблять, але 
ж хай дадуть для цього можливість. 
Виходить, що їх купили з гуртожит-
ком, у якому вони мають свої закон-

но отримані багато років тому від 
швейної фабрики кімнати. 

24 червня 2015 року на сесії місь-
кої ради було розглянуто питання 
стосовно скандального гуртожитку 
на Привокзальній, 13а. Олена Голє-
ва, позафракційний депутат міської 
ради, через яку і закрутилася вся ця 
катавасія, сама й закликала підтри-
мати проект рішення про передання 
будинку до комунальної власності. 
Вона, як власник 11% акцій, оголо-
сила негайні збори акціонерів, щоб 
оперативно обговорити цю тему та 
дати людям можливість приватизу-
вати кімнати. 

За словами депутатки, перед се-
сією вона зустрічалася з мешканця-
ми і запитала їх, чому вони зверну-
лися не до неї напряму, а до групи 
«Новий Луцьк». Як стверджує Олена 
Голєва, виявилося, що жителі просто 
попросили допомоги у міській раді, 
а вже пані Соколовська, заступник 
мера, замість того щоб почати ви-
рішувати питання та поставити до 
відома Голєву, чомусь перенаправи-
ла людей до «Нового Луцька». Голєва 
вирішила про це повідомити місько-
го голову Миколу Романюка, аби він 
знав, як працюють його заступники. 
За словами депутатки, окремі особи 
у міськраді зацікавлені у тому, щоби 
роздути проблему: вибори ж попе-
реду. 

«Я, як власник 11% акцій, буду 
переконувати інших акціонерів, щоб 
це приміщення передалось у кому-
нальну власність», — зазначає обра-
ниця громади. 

На сесії Луцькради проголосува-
ли за це рішення позитивно, тобто 

влада готова прийняти гуртожиток 
у комунальну власність міста.

Ввечері того ж дня біля горезвіс-
ного гуртожитку відбулася зустріч 
мешканців із Оленою Голєвою та ди-
ректором швейної фабрики Володи-
миром Бабійчуком.

Олена Василівна вислухала кож-
ного, хто хотів висловитися, та за-
просила на збори акціонерів, які 
будуть проведені 14 серпня. Дехто 
із жильців теж має кілька акцій, а 
отже, зможе взяти участь у голо-
суванні. Пані Голєва зазначила, що 
є працівники швейної фабрики, які 
стоять у черзі на кімнати у цьому 
гуртожитку, зокрема жінка на 9-му 
місяці вагітності. Однак мешканці 
сказали, що не погоджуються від-
давати комусь свою власність, адже 
вона їм дісталася законно. 

Пані Голєва попросила жильців 
визначитися, хто вестиме їхню спра-
ву. Всі погодились, аби їхні інтереси 
представляла саме вона. 

Олена Василівна застерегла, що 
буде непросто. Адже, коли гуртожи-
ток передадуть у комунальну влас-
ність, може з’явитися купа претен-
дентів на приватизацію цих кімнат, 
а тому жильцям доведеться поборо-
тись, у буквальному розумінні ви-
гризати своє майно. Під час зустрічі 
було призначено нового коменданта 
— Валентину Васевич. 

Олена Голєва стверджує, що лис-
ти мешканців до неї не надходили. 
Хто у цьому винний, вона не знає, 
проте з’ясує і покарає винуватих. 

«Є номери листів, які люди над-
силали, останній датований 2013 ро-
ком. Я сьогодні, на жаль, не мала 

часу розібратися, хто саме його 
прийняв і ким був зареєстрований. 
Гуртожиток є власністю дочірнього 
підприємства ПАТ «Волинь», від-
повідно до чинного законодавства 
жильці сплачують за проживання, 
і ці кошти мають надходити на ре-
монт. Коменданта ви можете запи-
тати, яка причина того, що ці кошти 
не витрачалися на ремонт», — резю-
мувала обраниця громади.

Попередній комендант, Софія 
Петрівна, стверджує: жильці самі 
винні у тому, що будівля зараз у та-
кому стані, адже якби вони вчасно 
сплачували гроші та обережніше 
поводилися з майном, то цього би 
не було. Жінка докладно нам роз-
казує, на що і коли витрачала кошти, 
тому впевнена, що вона ні в чому не 
винна. На те, чому мешканці ніяк 
не могли знайти контакт із Оленою 
Голєвою, комендант каже: «Бо не 
хотіли. Я не вірю в те, що не могли. 
Я спілкувалася весь час із нею. Про 
те, що жильці хочуть приватизувати 
будівлю, та про стан будинку знав 
директор. Ремонт дашків обіцяв на 
літо». 

Жильці переконують, що ко-
мендант наговорює на них, бо вони 
сплачували гроші, а ремонту ніколи 
ніхто не робив:

«Ми за свої гроші все ремонту-
вали. До неї дзвонили, вона каже: ви 
купіть, а я верну вам кошти. Через 
два роки повернула за якусь трубу 
половину суми, а за решту нічого не 
віддала. Коли перегоріла проводка, 
то до тижня були без світла і ніхто 
навіть не поворухнувся», — скар-
житься Іванна.

Хто винний у цій ситуації — за-
раз уже важко з’ясувати. Однак 
жильці однозначно впевнені, що ко-
лишній комендант присвоювала собі 
їхні гроші.

«Винуватих найти важко. Я вва-
жаю, що в отому безладі, який у нас 
твориться в гуртожитку, в першу 
чергу винний комендант, а його не 
контролює ніхто. Я боюся кожного 
разу, коли моя дочка з маленькою 
дитиною заходить у під’їзд. Ми спла-
чували гроші регулярно, але так як у 
нас нічого не робилося, то і переста-
ли платити. Де вони дівалися, ми не 
знаємо», — каже одна з жіночок, що 
зібралися біля під’їзду.

Буквально ще кілька днів тому 
мешканці бідкалися, що пані Голє-
ва ігнорує їхні звернення, зараз же 
впевнені, що жінка дійсно не знала 
про їхні листи, й надіються, що вона 
їм допоможе.

«Мабуть, листи просто до Олени 
Василівни не потрапляли, а жильці 

думали, що це вона ігнорує їх», — 
каже новий комендант гуртожитку 
Валентина Васевич.

Мешканці жартують: може, пе-
ред виборами якраз момент зловили 
і їм таки допоможуть.

Як зазначає депутат Ігор Полі-
щук, жильці будинку звернулися до 
нього зі своєю проблемою ще рані-
ше.

26 червня у дворі гуртожитку 
знову були збори мешканців. До них 
на зустріч прийшли перший заступ-
ник Луцького міського голови Тарас 
Яковлев та директор фабрики Воло-
димир Бабійчук.

Разом із жильцями вони обгово-
рили «робочі» питання та побажали 
людям успіху в «боротьбі» за при-
ватизацію житла. Тим часом ремонт 
уже почався. Зокрема, укріплюють 
дашки. У дворі якраз на той момент 
були робітники.

Директор заявив, що готовий 
надати всю документацію для озна-
йомлення, аби знати, скільки, коли 
та куди були витрачені кошти жиль-
ців.

Мешканці надіються, що їм 
допоможуть, але загадувати ще 
рано, кажуть: потрібно дочекатися 
14 серпня, коли нарешті стане відо-
ма доля їхнього гуртожитку, який 
зараз у всіх на слуху. 

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА


