
Відомості.UA

№ 50 (638)

13 - 19 грудня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

«Хрещатик» не забороняє ходити у їхній підвал 

У статті «Через забудовників 
Луцьк може втратити унікальні 

підземелля», що була опублікова-
на в позаминулому номері газети 
«Відомості», йшлося про те, що на 
території історико-культурного за-
повідника «Старий Луцьк», на місці 
археологічних розкопок підземної 
забудови 17-18 століть, збираються 

звести житлово-офісний комплекс. 
Директор ДП «Волинські старо-

житності», під керівництвом якого 
там зараз відбуваються археологічні 
розкопки, категорично проти ново-
будови. Адже унікальні підземелля 
назавжди закриються для лучан, ту-
ристів, науковців. Він навів приклад 
із підвалом під банком «Хрещатик», 

що навпроти, куди, за його словами, 
тепер нікого не впускають. 

Після публікації до редакції зате-
лефонувала директор Волинського 
регіонального відділення «КБ «Хре-
щатик» (вул. Кафедральна, 11) Інна 
Кривонюк, та категорично запере-
чила ці слова, мовляв, підземелля 
доступне для всіх охочих, і запропо-
нувала нам оглянути його. 

— Зараз у нас тут іде ремонт, 
— пояснює Інна Павлівна, йдучи 
східцями вниз, — бо затопило. Ми 
підвал зберегли, підтримуємо тут 
порядок. 

На запитання, як потрапити у 
підземелля фінустанови, скажімо, 
науковцям, історикам чи просто за-
цікавленим, відповіла, що потрібно 
підійти до працівників охорони, які 
відразу ж її повідомлять, і після до-
зволу директора можна буде спусти-
тись у підвал. 

Як розповіла науковий співро-
бітник заповідника «Старий Луцьк» 
Валентина Окуневич, розкопки під 
сучасним банком проходили у 1991-
1992 рр., цей підвал датується 18 ст.

Людмила ШИШКО

США і Великобританія 
відмовилися рятувати банки
Фінансова влада США і Великобританії не буде витрачати 
гроші платників податків на порятунок системних банків. 
Про це повідомляє The Financial Times. Розроблена стра-
тегія передбачає, що збитки системних банків повинні 
покриватися за рахунок акціонерів і власників неза-
безпечених зобов’язань, а не за рахунок бюджету. Під 
час фінансової кризи 2007-2009 років влади цих країн 
допомагали банкам не опинитися на межі банкрутства  
за рахунок державних коштів.

Німеччина збирається вкласти 
гроші в українське біопаливо
У 2013-2014 рр. Німеччина посприяє впровадженню 
в Україні перспективних проектів з виробництва 
біопалива. Про це йшлося на українсько-німецькій 
нараді з питань співробітництва у розвитку виробни-
цтва енергії з біомаси. Нагадаємо, згідно з ухваленим 
у липні 2012 р. законом, в Україні передбачається 
поетапне збільшення нормативно визначеної частки 
виробництва та застосування біопалива та суміше-
вого моторного палива. 

28%
на стільки (на 10,9 млрд. куб. 
м) за десять місяців поточного 
року порівняно з аналогічним 
періодом 2011 року Україна 
скоротила імпорт природного 
газу — до 27,8 млрд. куб. м, по-
відомили в Міненерго.

У психлікарні утеплено лише одну стіну

В обласній інфекційній лікарні утеплюють стіни за «кіотські» гроші

В Україні заборонили продаж і прийом 
популярних ліків

4

Держслужба з лікарських засо-
бів України ввела карантин 

щодо медичних засобів «Мукал-
тин», «Панкреатин-Здоров’я» і 
«Ранітидин». Відповідне розпо-
рядження від 10 грудня 2012 року 
розмістили на сайті відомства.

Суб’єктам господарювання, 
які зберігають, реалізують і засто-

совують ці препарати, варто пере-
вірити наявність цих лікарських 
засобів і вилучити їх із продажу 
шляхом вміщення в карантин.

Вилучення протизастудного 
засобу «Мукалтин» пояснили тим, 
що препарат не відповідає вимо-
гам нормативної аналітичної до-
кументації за показником «Опис. 
Розпад». Причиною ж заборони 
ліків проти панкреатиту і травних 
розладів «Панкреатину» і препара-
ту для лікування виразкової хво-
роби шлунка «Ранітидину» став їх 
незаконний обіг на складах, які не 
мали ліцензії на оптову торгівлю.

Нагадаємо, раніше Держлік-
служба України заборонила реалі-
зацію, зберігання та застосування 
лікарського засобу «Терафлю від 
грипу та застуди зі смаком лимо-
на». Згідно з повідомленням, забо-
рона пов’язана зі встановленням 
факту фальсифікації лікарського 
засобу, що було підтверджено ком-
панією Novartis Consumer Health.

Про необхідність впровадження 
програм із енергоефективності в 
Україні сьогодні не говорить тільки 
ледачий. Статистика вражає: у 
нашій державі витрачають у два 
рази більше енергоресурсів, аніж у 
країнах ЄС. І це на тлі їх постійного 
дорожчання. Вихід один: еконо-
мити такі дорогі енергоресурси, 
замінюючи їх на дешевші. На Волині 
у цьому напрямку працюють уже 
декілька років. «Відомості» поціка-
вилися, чи є результати. 

Для початку зазначимо, що в об-
ласті протягом останніх років діє дві 
обласні програми, що стосуються 
енергозбереження. Зокрема, рішен-
ням сесії обласної ради від 6 березня 
2007 року була затверджена Комп-
лексна програма енергозбереження 
Волинської області на 2007–2010 
роки. А у травні 2011 року депута-
ти облради проголосували за Регіо-
нальну програму підвищення енер-
гоефективності Волинської області 
на 2011–2015 роки. 

І якщо друга програма, так би 
мовити, перебуває у процесі реалі-
зації, то про результати першої ми 
вже можемо говорити. 

— Згідно з результатами моні-
торингу програми, який проводило 
Головне управління промисловості 
та розвитку інфраструктури облдер-
жадміністрації у 2007–2010 роках, в 
області впроваджено 5025 енерго-
ефективних заходів, на реалізацію 
яких із усіх джерел фінансування 
спрямовано 591,2 мільйона гри-
вень, — розповів «Відомостям» на-
чальник управління Леонід Кириль-
чук. — Із них кошти держбюджету 
— 65,7 мільйона, місцевих бюдже-
тів — 118,9 мільйона, власні кошти 
підприємств і організацій та інші 
джерела фінансування (інвестиції, 
кошти населення тощо) — 406,6 
мільйона гривень. Зазначу, що про-
грамою було заплановано виділити 
на впровадження енергозберігаль-
них заходів 429,6 мільйона гривень. 
Отже, реально ми зробили більше 
запланованого. Загальна економія 
паливно-енергетичних ресурсів за 
2007–2010 роки становила 369,3 тис. 
тонн умовного палива (вартістю 
379,9 мільйона гривень), що на 63,9 
тис. тонн більше передбаченого про-
грамою рівня.

Натхненні високими результата-
ми однієї програми, депутати Волин-
ської обласної ради вирішили при-
йняти нову — Регіональну програму 
підвищення енергоефективності на 
2011–2015 роки. Як зазначив Лео-
нід Кирильчук, нею передбачається 
втілення заходів на загальну суму 

2098,5 мільйона гривень. Розрахун-
ковий економічний ефект складає 
загалом 836,5 мільйона гривень. Та-
ким чином, запропоновані програ-
мою заходи є енергоефективними та 
забезпечать їх окупність, незважаю-
чи на значний обсяг фінансування, 
що необхідне для їх впровадження. 

«Відомості» поцікавилися, що 
треба зробити, щоби реально отри-
мати гроші у рамках програми.

— Перший крок — це проведен-
ня енергоаудиту, — сказав Леонід 
Кирильчук. — Після того на основі 
його рекомендацій потрібно роз-
робити проектно-кошторисну до-
кументацію, пройти експертизу, 
затвердити її. І тоді тільки можна 
впроваджувати ці заходи. Енергоз-
берігальними заходами повинні 
займатися фахівці, які знають, яке 
саме вікно треба замінити, як уте-
плити стіну, який котел поставити. 
Не може головний лікар чи дирек-
тор школи кваліфіковано у цьому 
розбиратися. 

ХОРОШИЙ ГОСПОДАР ДБАЄ 
ПРО СЕБЕ САМ

«Відомості» вирішили пере-
вірити, як впроваджуються енер-
гозберігальні заходи на практиці, 
й вирушили на ті об’єкти, де вже 
був проведений енергоаудит. Його 
здійснює комунальне підприємство 
«Волиньенергософт» (директор 

В. В. Дутко). 
Одними з перших енергоаудит 

провели в обласній психіатричній 
лікарні №1 ще у 2008 році. Ми бачи-
ли ці рекомендації, що вмістилися 
на чотирьох листках паперу. Спеці-
алісти комунального підприємства 
«Волиньенергософт» радили зроби-
ти термореновацію стін, утеплити 
перекриття горищ,  замінити вікна, 
встановити пофасадні регулятори 
тепла й інше. Власне, все це міг би 
сказати будь-який хоч трохи гра-
мотний завгосп. Загалом такі реко-
мендації коштували бюджету в 2008 
році 30 тисяч гривень. Чи знадоби-
лися вони та що зроблено за цей час?

— Найбільшу економію ми отри-
мали від заміни газових котлів (в 
аудиті цього передбачено не було. 
— Авт.), — розповів заступник го-
ловного лікаря з технічних питань 
Василь Колодун. — Поставили ні-
мецькі. Після цього стали спожива-
ти тільки 25% того газу, який вико-
ристовували до заміни. Щодо стін, 
то, маючи 13 будівель, ми утеплили 
лише одну стіну. Торік отримали ко-
шти з обласного бюджету на заміну 
даху. Ці роботи у нас виконані на 
50%. У палатах поставили енергоз-
берігальні батареї. Із тисячі вікон за-
мінили 22. На більше грошей наразі 
немає. Цього року закінчили робити 
вхід у центральний корпус. 

Якщо подивитися на рекоменда-
ції «Волиньенергософту», то вони на 

більшу половину не виконані — че-
рез брак грошей. 

От в обласній інфекційній лікар-
ні ще до проведення енергоаудиту в 
2008 році встановили новий котел. 
Це дало змогу значно скоротити 
споживання газу. Як повідомили 
«Відомостям» у медзакладі, якщо у 
2007 році протягом опалювально-
го сезону тут споживали 199,5 куба 
газу, то уже у сезон 2009-2010 років 
споживання скоротилося до 154 ти-
сяч кубів. 

— Якщо говорити про те, що 
робимо, щоб у нашій установі було 
тепло і при цьому ми менше спо-
живали енергоносіїв, то, крім но-
вого котла, ми поміняли батареї у 
2010 році, — розповіла завідувачка 
господарства обласної інфекційної 
лікарні Зінаїда Куструба. — Також 
замінили дах і утеплили горище (як 
повідомили в управлінні капіталь-
ного будівництва ОДА, на це було 
виділено 2 мільйони 426 тисяч гри-
вень. — Авт.). Восени цього року у 
нашій лікарні розпочалися роботи з 
утеплення стін. До кінця року також 
обіцяють замінити вікна на енергоз-
берігальні. Ці роботи проводяться 
за гроші, отримані Україною по Кі-
отському протоколу, тобто фінансу-
вання здійснюється через Київ. 

На запитання про те, чи перед 
початком робіт хтось цікавився да-
ними енергоудиту, Зінаїда Іванівна 
відповіла, що відколи у 2010 році 

вони отримали цей документ, ним 
ніхто не цікавився і тим паче не ко-
ристувався. 

Серед установ, у яких у 2010 році 
відбувся енергоаудит, — Ківерців-
ська експериментальна всеукраїн-
ського рівня загальноосвітня шко-
ла-комплекс. Відвідавши заклад, ми 
взагалі здивувались: а навіщо там 
було його робити? Невже не було 
куди бюджетні гроші подіти? Адже 
ця школа була збудована у 2004 році 
за приватні гроші американських 
благодійників. Тут усе робилося за 
новітніми технологіями від початку, 
тобто якісно та добротно. 

— У Ківерцівському районно-
му управлінні освіти нам сказали, 
що школа споживає багато елек-
троенергії, оскільки для опалення 
використовуємо електрокотли, — 
повідав заступник директора на-
вчального закладу з господарської 
роботи Анатолій Кривенюк. — Вони 
ж і замовили енергоаудит. Приїхали 
спеціалісти «Волиньенергософту», 
порахували. Виявляється, що на ту 
площу, яку маємо, і на ту кількість 
учнів ми беремо навіть менше елек-
трики, ніж могли би. 

Отже, й у цьому закладі енергоа-
удит виявився незатребуваним. 

«Відомості» телефонували і в 
інші установи, де свого часу був про-
ведений аудит. Керівники охоче роз-

Енергоаудит на Волині вимиває гроші   


