
Про це у своєму блозі написав 
віце-премєр-міністр — міністр 

регіонального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ України Геннадій Зуб-
ко.

«Реформа енергоефективності 
на сьогодні — одна з найголовніших 
у країні. По-перше, вона спрямована 
на вирішення питання енергонеза-
лежності нашої держави — най-
важливішого питання на порядку 
денному. А по-друге, ця реформа, 
як жодна з інших,  наближає нас до 
європейських стандартів споживан-
ня та економії енергії», — зазначив 
Геннадій Зубко. 

Віце-прем’єр-міністр також по-
відомив, що на сьогодні Мінрегіон 
спільно з європейськими експер-

тами підготував формат, у якому 
працюватиме Фонд енергоефектив-
ності, а також готуються відповідні 
законопроекти. Серед найдієвіших 
методів енергоефективності — за-
хист соціально вразливих громадян 
через субсидії, монетизація субси-
дій, що мотивує до заощадження, та 
впровадження програми «теплих» 
кредитів від Фонду енергоефек-
тивності. «Україна витрачає удвічі 
більше енергії, ніж Польща чи інші 
країни Східної Європи. Тож маємо 
довести показники витрат теплової 
енергії до європейського рівня. Один 
із аспектів цього процесу — облік і 
ще раз облік — це масове встанов-
лення газових і теплових лічильни-
ків. Торік ми відчутно просунулися 

в цьому напрямі. Кількість будин-
ків, обладнаних тепловими лічиль-
никами, підвищено з 31% до 52%. 
Цього року плануємо довести цей 
показник до 76%. Маємо перерозпо-
ділити на користь людей корупційні 
енергетичні субсидії, які лише за ми-
нулий рік сягнули 153 млрд гривень. 
Уряд уже спрямовує ці кошти на со-
ціальні потреби. Адже з 1 травня со-
ціальні стандарти підвищено на 6%, 
а з 1 грудня — на 10%», — зазначає 
Геннадій Зубко.

Ще один напрям, про який го-
ворить у своєму блозі віце-прем’єр-
міністр, — часткова компенсація 
громадянам кредитів, отриманих на 
потреби енергоефективності. «Торік 
держава компенсувала з бюджету на 
ці потреби 343 млн гривень. Ці ко-
шти дозволили залучити 1,2 млрд 
гривень. Тобто 1,5 млрд гривень 
було впроваджено на програми з 
енергоефективності. Таким чином, 
100 тисяч родин отримали пільгові 
кредити, за якими їм компенсували 
30% тіла кредиту, а також — частину 
відсотків за муніципальними про-
грамами. Успішність цієї практики 
оцінили й наші міжнародні партне-
ри. ЄС і уряд Німеччини готові нада-
ти на ці потреби «довгі», дешеві ко-
шти», — підкреслив Геннадій Зубко.

Він переконаний, що на здій-
снені громадянами енергоінвестиції 
можна заощадити 40–45% енергії, 
а за умови ринкового тарифу окуп-
ність заходів з підвищення енерго-
ефективності квартири складає три 
роки.

Події
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Поліцейські затримали 
рівненських 
бурштинокопачів
Автомобіль із реманентом правоохоронці 
виявили близько 4 години ночі 10 травня під 
час відпрацювання території Маневицького 
району. В салоні транспортного засобу 
перебувало п’ятеро мешканців одного з 
сіл Володимирецького району Рівненської 
області. В авто виявили: мотопомпу, три 
пожежні рукави по 20 м та 6 лопат.

Об’єднані територіальні громади мають 
право ефективно використовувати кошти 
субвенції при реалізації проектів

У Луцьку чоловік обікрав 
знайомого на майже 40 
тисяч гривень
У Луцьку з квартири 45-річного місцевого 
мешканця злодій вкрав 38,5 тисяч гривень.
Подія трапилася в період з 7 по 9 травня. На 
місце події виїхала слідчо-оперативна група. 
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 
29-річний знайомий господаря помешкання, 
житель села Прип’ять Шацького району. 
Поліція здійснює перевірку за цим фактом.

У цьому році планується 76% 
будинків в Україні обладнати 
тепловими лічильниками

Учені знайшли три потенційно населені 
планети

З Хмільника потай вивезли дельфінів 
вартістю 200 тисяч євро

Луцьк прийматиме міжнародну 
«Європейську олімпіаду 2016»

Виконавчі комітети рад ОТГ 
можуть оформити проектні 

заявки та подати їх облдержадмі-
ністраціям для розгляду та надан-
ня відповідних висновків. У свою 
чергу, обласні державні адміні-
страції повинні протягом п’яти 
робочих днів розглянути такі за-
явки та надати висновки.

Форму заявки та строки її 
розгляду затверджено Наказом 
Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України 
від 5 квітня 2016 року № 82 «Про 
затвердження Форми проектної 
заявки на проект, який може ре-
алізовуватися за рахунок коштів 
субвенції з Державного бюджету 
місцевим бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад», який 
опублікований у черговому номе-
рі бюлетеня «Офіційний вісник 
України» від 6 травня 2016 року 
№ 33 під номером 1314.

Після розгляду проектних за-
явок та отримання висновків ОДА 
весь пакет документів, відповідно 
до Наказу Мінрегіону від 28 бе-
резня 2016 № 73, надсилається на 
погодження спеціально утвореній 
при Мінрегіоні комісії. Комісія 
протягом п’яти робочих днів з 
моменту отримання заявок та ви-
сновків або погоджує їх, або подає 
відповідним виконавчим коміте-
там міських, селищних, сільських 
рад зауваження для їхнього усу-
нення та повторного подання на 
погодження.

Після погодження Комісією 
проектних заявок, виконавчі комі-
тети рад розробляють відповідні 
проекти, перелік яких затверджує 
рада і які оприлюднюють у місце-
вих засобах масової інформації 
або на офіційних веб-сайтах, а по-
вний пакет документів подають до 
органів Казначейства для спряму-
вання коштів на реалізацію відпо-
відних проектів.

У 2016 році з Державного бю-
джету об’єднаним територіальним 
громадам на розвиток інфраструк-
тури передбачено субвенцію у роз-
мірі 1 млрд. гривень. Кошти суб-
венції розподілятимуть між 159 
об’єднаними громадами за чіткою 
формулою залежно від кількості 
сільського населення та площі гро-
мади. Це від 960 тис. грн для най-
меншої об’єднаної громади до 23 
млн грн — для найбільшої.

Довідка
Субвенція надається на:

• підвищення якості адміні-
стративних послуг: створення 
ЦНАПів, сучасних систем ор-
ганізації управління громадою 
— комунікаційних мереж, баз 
даних;

• реконструкцію, переоблад-
нання, перепрофілювання бу-
дівель бюджетних установ з 
метою їхнього використання 
чи адаптації до нових повнова-
жень та потреб з обов’язковим 
застосуванням енергоощадних 
технологій;

• створення об’єктів інфра-
структури, що належать до ко-
мунальної форми власності, а 
саме: дороги, мости, переходи, 
що покращують доступність 
жителів поселень об’єднаної 
територіальної громади до 
об’єктів та установ, у яких на-
даються адміністративні, соці-
альні та інші послуги;

• закупівлю транспортних за-
собів для підвезення дітей до 
навчальних закладів, спецтех-
ніки для комунальних підпри-
ємств;

• будівництво водогонів, систем 
водовідведення, збирання та 
утилізації твердих побутових 
відходів тощо;

• інші об’єкти, які є важливими 
для посилення економічної 
спроможності та забезпечення 
територіальної згуртованості 
громади.

Астрономи виявили три плане-
ти, розташовані у відносній 

близькості від Сонячної системи, 
на яких можуть бути ознаки жит-
тя. 

Як пише журнал Nature, ці пла-
нети обертаються навколо зірки — 
червоного карлика, роблять оберт 
навколо нього за 39 світлових ро-
ків і їх можна порівняти за роз-
міром із Землею та Венерою. Зо-

ряна система, що отримала назву 
TRAPPIST-1, розташована в сузір’ї 
Водолія, на відстані 40 світлових 
років від Землі.

За словами дослідника Майкла 
Гіллона з Льєжського університе-
ту, що в Бельгії, астрономи вперше 
отримають шанс проаналізувати 
атмосферу потенційно населених 
планет за допомогою сучасних 
технологій. 

Із санаторію «Поділля» в місті 
Хмільнику (Вінницька область) 

у ніч на п’ятницю, 6 травня, викра-
ли дельфінів. Про це заявив влас-
ник тварин Борис Когут у поліцію.

«До поліції дійсно звернувся 
приватний підприємець. Він пові-
домив, що з орендованого басейну 
в санаторії «Поділля» зникли два 
дельфіни. У поліції відразу відкри-
ли кримінальне провадження по 
статті 185 Кримінального кодексу 
— крадіжка в особливо великих 
розмірах», — розповіла начальник 
прес-служби Головного управлін-
ня Національної поліції у Вінниць-
кій області Анна Олійник.

Поліцейські вже знають мож-
ливе місце перебування викраде-
них тварин. Інформацію переві-
ряють.

Вартість дельфінів оцінюють 
більш ніж у 200 тисяч євро. Це чер-
вонокнижні дельфіни-афаліни. Їх 
власники утримували в орендова-
ному критому басейні санаторію. 
До них на реабілітацію приїжджа-
ли бійці АТО, а також туристи на 

шоу.
Водночас директор санаторію 

Анатолій Реп’ях заявляє, дельфінів 
відвезли до Трускавця Львівської 
області, повідомляє видання «20 
хвилин».

«Насправді ніхто дельфінів не 
викрадав. На час проведення ка-
пітального ремонту спортивного 
комплексу, де розташований ба-
сейн, дельфінів перевезли в один 
з кращих дельфінаріїв України в 
місто Трускавець. Є акт передачі 
тварин, є прізвища конкретних 
людей, які їх перевозили, — за-
певняє Анатолій Реп’ях. — Про 
перевезення тварин попереджено 
власника, тому класифікувати це 
як крадіжку неправильно».

Варто зазначити, що договір 
оренди басейну ПП «Доктор Дель-
фін» закінчився ще 1 липня мину-
лого року. Адміністрація санато-
рію не стала його продовжувати. 
Мотивувала тим, що солона вода 
руйнує конструкції. Відтоді триває 
конфлікт між власником дельфінів 
і директором санаторію. 

14 травня в рамках Дня Єв-
ропи в Луцьку відбудеться 

«Європейська олімпіада 2016». Це 
конкурс знань про Європу та Єв-
ропейський Союз.

46 учасників продемонструють 
свої знання про історію, традиції, 
політичний устрій ЄС. Цьогоріч в 
олімпіаді змагатимуться школя-
рі з Луцька, Республіки Польща 
(Жешув, Торунь, Замость, Холм, 
Люблін) та Литовської Республі-
ки (Таураге, Каунас). Вони будуть 
виконувати тестові та оригінальні 
завдання, складені англійською 

мовою.
Конкурс триватиме з 10.00 до 

11.00 у залі засідань Луцької місь-
кої ради. А вже о 15.30 на сцені Дня 
Європи в Європейському містечку 
в Парку культури і відпочинку іме-
ні Лесі Українки відбудеться наго-
родження переможців та учасни-
ків євроолімпіади.

Усі учасники отримають заохо-
чувальні подарунки, а переможці 
— цінні призи від постійних парт-
нерів Дня Європи — ТМ «Червона 
калина» та фабрики «Луцькконди-
тер».

У Китаї випустили перший повністю 
гнучкий смартфон 

Китайська компанія Interim 
випустила перший повністю 

гнучкий смартфон. Досягти такої 
характеристики творцям ноу-хау 
вдалося завдяки використанню 
графена.

Цей двомірний матеріал скла-
дається з вуглецевих пластин 
розміром в один атом. Його від-
мінними характеристиками є ви-
няткова міцність, електропровід-
ність і еластичність.

На опублікованому компанією 
відео можна побачити гаджет, що 
володіє базовою функціональніс-
тю, і хоча якість його екрана не 
надто висока, він може програвати 
відео навіть у зігнутому вигляді.

Варто додати, що в лютому 
2016 року дослідники з Human 
Media Lab Королівського універ-
ситету в Кінгстоні (Канада) пред-
ставили прототип смартфона, 
управляти яким можна за допо-

могою фізичного згинання. Також 
пристрій підтримує традиційний 
для гаджетів спосіб введення за 
допомогою тачскріну.

Смартфон, який назвали 
ReFlex, працює під управлінням 
Android 4.4 і оснащений гнучким 
OLED-екраном виробництва LG. 
За екраном розташовані датчики, 
що визначають силу вигину смарт-
фона. 

У Бродах пройшов 
Всеукраїнський 
турнір із карате, 
присвячений пам’яті 
загиблих воїнів АТО

7 травня 2016 року в м. Броди від-
бувся Всеукраїнський турнір із 

кіокушин-кан карате, присвячений 
пам’яті загиблих воїнів АТО. Участь 
у ньому взяли каратисти з Рівнен-
ської, Львівської, Закарпатської, 
Одеської, Тернопільської, а також 
Волинської областей. 

Організатором виступила Львів-
ська обласна федерація «Кіокушин-
кан карате» в особі сенсея Михайла 
Чунгіна. Українську Федерацію «Кіо-
кушинкайкан Карате» представляли 
12 спортсменів із Луцька та Ковеля, 
8 з них зійшли на п’єдестал та повер-
нулися додому з нагородами. Сни-
тюку Олегу, Кічці Анастасії, Кур-
ловичу Олександру та Марищуку 
Любомиру вдалося стати першими 
та найкращими у своїх вагових кате-
горіях. Пісоцький Дмитро, Осокіна 
Анастасія та Бездєнєжних Максим 
поступились у фіналі і в результаті 
стали срібними призерами. А До-
вгай Давид виборов бронзу в катего-
рії 15 років до 60 кг.

У цих змаганнях збірна Бранч 
Чіфа Волинця показала досить хо-
рошу підготовку та високий рівень 
майстерності.

«Цей турнір став хорошою пе-
ревіркою фізичних якостей спортс-
менів та дав зрозуміти, над якими 
помилками треба попрацювати, аби 
краще підготуватись до наступних 
змагань. Наші юніори матимуть 
змогу взяти ще один форпост, адже 
5 червня ми організовуємо Кубок 
України в Дніпропетровську, де 
вони матимуть змогу проявити себе. 
У Бродах ми побачили, над чим нам 
треба попрацювати, на що треба на-
тиснути нашим вихованцям» — під-
сумував Шихан Д. Волинець.


