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В Україні планують почати мо-
дернізацію атомної енергетики. 
Власних грошей для цього в ДП 
НАЕК «Енергоатом» немає. Тому 
хочуть позичити в Європейського 
банку реконструкції і розвитку. 
У європейців же умови надання 
кредиту досить жорсткі. Одна з них 
—  екологічна оцінка впливів на на-
вколишнє середовище, пов’язаних 
із реалізацією Комплексної (зведе-
ної) програми підвищення безпеки 
(КзППБ). Результати оцінки спеціа-
лісти обов’язково мають винести на 
суд громадськості під час громад-
ських слухань. На одних із них, які 
відбулись у Кузнєцовську, побувала 
кореспондент «Відомостей». 

Сьогодні у світі активно обго-
ворюють можливість відмови від 
атомної енергетики: аварія на япон-
ській «Фукусімі-1» ще раз нагадала 
людству про її небезпеку. Заяви про 

закриття своїх АЕС зробили керів-
ники Японії та Німеччини. Проте 
українські фахівці вважають, що у 
нашій країні без атомної енергетики 
не обійтися. 

— Тарифи на теплову, «зелену» 
та атомну енергетику відрізняються 
у рази, — зазначив у коментарі «Ві-
домостям» заступник відділу модер-
нізації та реконструкції Рівненської 
АЕС Михайло Черняхович. — Сьо-
годні закриваємо українські атомки і 
завтра населення платитиме мінімум 
у 5 разів більше за електроенергію. 
Для прикладу: одна кіловат-година, 
вироблена за допомогою вітряків, 
коштує 1 гривню 40 копійок, а на 
атомній станції — 25 копійок. Є різ-
ниця?  

На громадських слуханнях було 
наголошено, оскільки ми не можемо 
обійтися без атомної енергетики, то 
повинні зробити її максимально без-
печною для населення.  

Для цього ДП НАЕК «Енергоа-
том» і розробило комплексну про-
граму підвищення безпеки. Вона 
складається із 800 заходів, які пла-
нується провести на атомних елек-
тростанціях. Спрямовані вони на 
підвищення безпеки експлуатації 
енергоблоків як за нормальних умов, 
так і в умовах аварій. Ці заходи сто-
суються діючих АЕС і не торкаються 
спорудження, нарощування потуж-
ностей чи продовження терміну екс-
плуатації енергоблоків. Програма 
розрахована на 7 років, а на її реа-
лізацію потрібно близько мільярда 
180 мільйонів євро. 

НАЕК «Енергоатом» уже роз-
почала реалізацію цієї програми за 
власний кошт. Повністю виконати 
її на усіх АЕС планується до 2017 
року. 

— У чинному тарифі на електро-
енергію кошти на модернізацію не 
передбачені. Тому виникла необхід-
ність у кредиті Європейського бан-
ку реконструкції і розвитку. Сума 
становить близько 800 млн. євро, — 
повідомила начальник відділу під-
вищення безпеки ДП НАЕК «Енер-
гоатом» Галина Ляденко. — Ми його 
беремо на дуже вигідних умовах. 
Хочу наголосити, що цей кредит і 
можливе підняття тарифів на елек-
троенергію не пов’язані між собою. 
Якщо тариф зміниться — це буде по-
літичне рішення.   

Зазначимо, що переможцями 
тендера на проведення екологічної 
оцінки стали міжнародна компанія 
«POYRY» та Український центр еко-
логічних водних ресурсів. Як було 
наголошено під час громадських 
слухань, експерти дійшли висновку, 
що реалізація програми не матиме 
прогнозованих негативних впливів 
на навколишнє природне, соціальне 
та техногенне середовище. Водночас 
вона позитивно вплине на підви-
щення рівня безпеки енергоблоків 
та зменшення імовірних ризиків. 
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Події

КОНТРАБАНДА 

На Волині затримали контра-
банду медичного обладнання. 

Її намагався незаконно ввезти з 
Польщі громадянин України, який 
автомобілем «ДАФ» повертався на 
Батьківщину. Про це повідомили у 
прес-службі Луцького прикордон-
ного загону.

У пункті пропуску «Ягодин» 
під час перевірки документів при-
кордонники зауважили, що водій 
помітно нервує. Даний транспорт-

ний засіб направили на поглибле-
ний огляд. Під нижньою полицею 
спального відділення салону при-
кордонники та співробітники мит-
ниці виявили 10 плат управління, 5 
ваг електронних, 1 фетальний мо-
нітор, 3000 гемоластикових кілець, 
3 літри ветеринарних препаратів. 
За  фактом складено протокол про 
порушення митних правил, сума 
оцінки контрабанди — 142 тисячі 
гривень.

НОВАЦІЇ 

Лучани житимуть на 
перейменованих вулицях

Комісія з впорядкування назв 
вулиць міста Луцька затвер-

дила перелік нових назв для 27 
міських вулиць — рішення про їх 
перейменування прийматимуть 
депутати міськради під час уро-
чистої сесії, яка відбудеться напе-
редодні Дня Незалежності Украї-
ни, пишуть Волинські новини.

Всього перейменувати пропо-
нується 27 вулиць, які до сьогодні 
мають «тоталітарні» або чужорідні 
назви. Хоч раніше йшла мова про 
28 вулиць, та вулицю Молодог-
вардійську вирішили не чіпати — 
вона є спільною для Луцька й села 
Гірка Полонка. 

Отож, до списку вулиць, яким 
хочуть повернути історичні на-
зви, ввійшли: вулиця Бабушкіна 
може стати Шпитальною, Горько-
го — вулицею П’ятницька гірка, 
Колгоспна буде перейменована на 
Садову, а провулок Колгоспний 
стане провулком Садовим.

Вулицю Пархоменко змінять 

на Яблуневу, Радіщева — на Сріб-
ну, Пролетарську — на  Рогова.

Вулицю Невського хочуть пе-
рейменувати на вулицю Цукрову 
(адже поряд цукровий завод), ву-
лицю Олега Кошового — на вули-
цю Балка (через місцеву назву мі-
крорайону).

Решті вулиць, які потрібно пе-
реназвати, рекомендують присвої-
ти назви, які увіковічнили б відо-
мих українських діячів чи явища 
з історії України. Вулицю Баумана 
хочуть перейменувати на вулицю 
Петра Маха, вул. Земнухова — на 
вул. Князів Ружинських, вул. Уля-
ни Громової — на вул. Йосафата 
Кунцевича, вулицю Краснодонців 
— на Князів Острозьких, Куйби-
шева — на вул. Олексія Шума, вул. 
Свердлова — на вул. Юрія Покаль-
чука, вул. Фрунзе — на вул. Степа-
на Кривенького, вул. Щорса — на 
вул. Олександра Богачука, вул. 
Панфілова — на вул. Архітектора 
Метельницького, вул. Доватора 
перейменувати на вул. Християн-
ську, вул. Кірова — на вул. Петра 
Болбочана, вул. Котовського — на 
вул. Холодноярську, вул. Орджоні-
кідзе — на вул. Митрополита Ан-
дрея Шептицького, вул. Радгоспну 
— на вул. Григорія Гуляницького, 
вул. Тухачевського — на вул. Ан-
дрія Марценюка, вул. Лазо — на 
вул. Ґеоргія Ґонгадзе, вул. Тюленіна 
— на вул. Петра Могили, вул. Чка-
лова — на вул. Івана Кожедуба.

Остаточне рішення щодо пере-
йменування прийме сесія міської 
ради, яка відбудеться 17 серпня. 

СТИМУЛ 

Три корови дають молока на п’ять 
тисяч гривень щомісяця

На Волині вже кілька місяців 
триває програма, яку умовно 

називають «три корови». Резуль-
татами поки чиновники задово-
лені, але не у всіх районах. Якщо 
Ківерцівський район із виплатою 
коштів за утримання корів спра-
вився на відмінно, то до деяких є 
претензії. На Горохівщині справа 
йде до завершення. 

За словами заступника голови 
Горохівської РДА Михайла Стецю-
ка, вже виплачено більше 11 тисяч 
гривень, а загалом в районі є 117 
дворів, які у свої підсобних госпо-
дарствах утримують більше трьох 
корівчин. 

У селі Терешківці таких родин 
назбирався десяток. Одній з них 
днями урочисто у присутності 
журналістів та телекамери вручи-
ли обіцяні гроші. Сім’я Скопиків, 
яка доглядає за трьома корівками, 
приїзду чиновників не чекала, але 
необхідні документи для отриман-
ня компенсації сумлінно зібрала. 
— Тваринництво в області тро-
хи занепало, тому, щоб не возити 
з-за кордону продукти харчуван-
ня,  ми на рівні області прийняли 
таку програму: виплатити кожній 
родині, яка має більше трьох ко-
рів у господарстві, по сто гривень 
за кожну, — взявся пояснювати 
ціль приїзду начальник обласного 
управління  АПР Юрій Горбенко. 
— На це вже виділено півмільйона 
гривень. Така компенсація стиму-
люватиме населення займатися 
господарством та нарощувати 
об’єми сільгосппродукції.

Чиновник каже, що від трьох-

сот гривень, які вручили сім’ї Ско-
пиків, погода не зміниться, але 
для людей важливіша увага влади, 
мовляв, це не стільки грошова ком-
пенсація, як моральний стимул.

Господиня Людмила Скопик 
розповіла, що за місяць від про-
дажу одного лише молока родина 
може виручити 4,5 тисячі гривень, 
але для цього треба попрацювати. 
Однак це, на її думку, значно кра-
ще, ніж гнути спину за кордоном 
на заробітках. Молоко господиня 
продає на ринках у Горохові або 
Луцьку. Жінка каже, що вже тро-
хи стомилася їздити на базари, 
але поки в селі немає молокоприй-
мального пункту, доведеться це 
робити й надалі. Тут уже справа за 
керівництвом району.

До слова, як повідомили в 
управлінні АПР, щоденно населен-
ня Волині реалізує 400 тонн моло-
ка, а сільгосппідприємства — 230 
тонн. Найбільше — в Горохівсько-
му та Рожищенському районах.

Ірина КОСТЮК

АКЦІЯ 

«Зробімо наше місто чистим»

Під такою назвою у Луцьку три-
ває інформаційна кампанія 

з ініціативи відділу інформацій-
ної роботи міської ради. Наразі у 
ліфтах уже розміщені спеціальні 
наліпки з оригінальними меседжа-
ми: «Ліфт — НЕ смітник! Брудний 
ліфт — НЕБЕЗПЕКА для твого 
здоров’я». У громадському тран-
спорті (маршрутних таксі та тро-
лейбусах) — з гаслами: «Всі хочуть 
жити в чистому та комфортному 
місті. Зробімо його таким разом!», 
«Всі хочуть жити в чистому та 
комфортному місті.  Почни з себе 
— НЕ СМІТИ!»,  «А ти щось зро-
бив, щоб наше місто стало чистим 
і зеленим?». Наліпки є і  на баках 
для сміття — «Кинь СМІТТЯ в 
мене! У СМІТТЯ є свій дім…». 

Крім того, ролики з соціальною 
рекламою інформаційної кампанії 
транслюються у маршрутних таксі 
Луцького підприємства електро-
транспорту, на чотирьох реклам-
них відеоекранах та Волинському 
телебаченні, відповідні заклики 
озвучуються на автостанції №1 
міста. 

На сторінках друкованих 
засобів масової інформації, в 
інтернет-виданнях теж розміщено 
повідомлення, фоторепортажі, ві-
деоролики, які привертають увагу 

жителів міста до акції. 
У такий спосіб міська влада на-

магається підвищити загальний рі-
вень культури жителів та змінити 
стереотипи лучан: адже, щоб місто 
було чистим та охайним, треба по-
чинати із себе. 

Загалом інформаційна кампа-
нія триватиме до 23 серпня, аби 
лучани та гості міста зустріли 
20-річчя Незалежності України у 
чистому Луцьку.

Шановні лучани!
Просимо вас долучитися до 

цієї кампанії, адже тільки спіль-
ними зусиллями ми зробимо місто 
чистим, аби воно мало справді єв-
ропейський вигляд!!!

Відділ інформаційної 
роботи міської ради

4,7
до стількох мільйонів українців 
отримують нелегальну зарплату. 
Про це заявив голова Державної 
інспекції з питань праці, головний 
державний інспектор України з 
питань праці Андрій Черкасов. 

Консервні цехи лісового 
господарства виготовили 
продукції на 3,5 млн. грн. 
Як повідомив начальник управління лісового та мис-
ливського господарства Волині Богдан Колісник, за І 
півріччя 2011 року підприємства управління випусти-
ли продукції з недеревних ресурсів лісу на загальну 
суму 3,9 млн. грн. Консервні цехи виготовили харчової 
продукції на 3,5 млн. грн. Заготовлено 1204,3 тонни бе-
резового соку, з них перероблено консервними цехами 
812,7 т, продано населенню області 391,6 т.

Українок поставляли як секс-
танцівниць до Кореї
В аеропорту «Бориспіль» затримали п’ятьох дівчат 
із різних регіонів України, які їхали на заробітки 
до Південної Кореї. Дівчатам була обіцяна робота 
танцівницями у барі, а також за бажанням робота з 
надання сексуальних послуг забезпеченим клієнтам. 
Також було затримано 29-річну севастопільчанку, 
яка й організувала вивіз дівчат. Проти неї порушено 
кримінальну справу.

Прикордонники вилучили 
медичне обладнання

Українські атомки стануть безпечніші

ДЕ ЛОГІКА? 

Гроші, виділені на 
дороги, підуть на 
пам’ятник Бандері

На спорудження пам’ятника Сте-
пану Бандері в Луцьку виділять 

150 тисяч гривень. За це проголосу-
вали депутати міської ради. 50 тисяч 
заберуть із коштів, які мали б спря-
мувати на ремонт приміщення місь-
кої ради, а 100 тисяч — із грошей, 
виділених на ремонт доріг. Під час 
розгляду питання із внесення змін до 
бюджету міські обранці торкнулися 
питання будівництва пам’ятника 
Степанові Бандері, який постане на 
проспекті Соборності, перед при-
міщенням РАЦСу. «Свободівець» 
Олег Чернецький запропонував ви-
ділити для цього 100 тисяч гривень.  
Регіонал Іван Смоленг наголосив, 
що за нинішніх економічних умов 
немає потреби забирати кошти, які 
передбачені на ремонт доріг, адже це 
питання не на часі. На що «заукраї-
нець» Павло Данильчук відповів, що 
з такими підходами пам’ятника не 
спорудять ніколи, мовляв, із необхід-
них 400 тисяч гривень депутати і так 
просять менші суми. Несподівано 
депутат від «Батьківщини» Василь 
Гриб запропонував поставити на 
голосування пропозицію: виділити 
на зведення пам’ятника не 100, а 150 
тисяч гривень. Депутати підтрима-
ли цю ідею. Така поведінка депутатів 
дещо розгнівала міського голову.

— Добре, з ремонту міської ради 
знімемо 50 тисяч, з доріг — 100, але 
не ходіть більше до мене з дворови-
ми територіями. Я планував ремонт 
ліхтарів біля міської ради… Ходіть 
по облупленій штукатурці, — обу-
рився Микола Романюк.

Ірина КОСТЮК

Умова одна — європейський банк має дати гроші на модернізацію


