
 «Без рішучих кроків у розви-
тку альтернативної енергетики 
неможливо повноцінно забезпе-
чити екологічну безпеку держави 
з її унікальною та надзвичайно 
багатою природою», — наголосив 
Президент України Віктор Янукович 
напередодні Всесвітнього дня за-
хисту навколишнього середовища. 
Тому в розрізі збереження довкілля 
уряд сьогодні вважає за необхідне 
спонукати населення та підпри-
ємства заощаджувати енергетичні 
ресурси, а надто ті, які завдають 
екологічної шкоди. Як результат 
— у регіонах розпочалося масове 
застосування новітніх енергоощад-
них технологій, що не лише зеко-
номило сотні мільйонів державних 
коштів, але й вивільнило фінанси та 
заклало економічні підвалини для 
розвитку інфраструктури альтерна-
тивної енергетики. 

За поступом у цій справі Волинь 
обійшла більшість регіонів, інвесту-
вавши в енергетичне новаторство 
на 35 мільйонів гривень більше, ніж 
торік. Лише в 2012-му за ініціативи 
облдержадміністрації реалізовано 
понад 1360 енергозберігаючих за-
ходів на суму близько 190 мільйонів. 

— Можливості нашого регіону 
є унікальними в порівнянні з ін-
шими, — зазначає перший заступ-
ник голови облдержадміністрації 
Олександр Башкаленко. — Маємо 
вугілля, торф, розвинені лісову й 
деревообробну галузі, площі й осо-
бливості клімату для вирощування 
енергетичної лози, великотоварне 
тваринництво та птахівництво з 
сировиною для виробництва біо-
палива. Такими ресурсами, що зна-
чно дешевші за газ, просто гріх не 
скористатися на повну. Крім того, 
в області працює потужне підпри-
ємство, яке спеціалізується на ви-
робництві твердопаливних котлів. 
Нарешті — прикордонне розташу-
вання та сприятливий клімат для 
залучення технологій та інвестицій 
у цю сферу. Наші системні наміри: 
природний газ — як виняток, а як 
правило — заміщення його місце-
вим паливом. 

Для підтвердження зазначимо, 
що лише торік у краї замінено 117 

котельних комплексів: змонтовано 
97 твердопаливних, 13 газоспожив-
них та один електрокотел. Із газу на 
тверде паливо переведено 27 котлів. 
Реконструйовано котельні КП «Ду-
бищенське ЖКП» у селі Дубище 
Рожищенського району зі встанов-
ленням двох твердопаливних котлів 
«Кальвіс-400». На чотирьох котлах 
КП «Нововолинськтеплокомуненер-
го» впроваджені пальники СНТ, що 
дозволило зекономити 1,4 мільйона 
кубометрів газу вартістю 2,6 мільйо-
на гривень. У Ратнівському районі 
переведено з газу на тверде паливо 
15 котлів. Тепер вони працюють на 
дешевих торфобрикетах і дровах. 
У Шацькому районі встановлено 
технологічну установку для при-
готування щепи з відходів дерево-
обробки та лісосіки. Щорічно вона 
виготовлятиме до двох тисяч тонн 
тріски, якою можна буде замістити 
кам’яного вугілля на 320 тисяч гри-
вень. Така установка змонтована і 
в Люблинецькій загальноосвітній 
школі-інтернаті. 

За два роки в краї понад два де-
сятки підприємств розпочали виго-
товлення альтернативних, зокрема й 
екологічних, видів палива. Загалом 
вони щороку випускають понад 26,4 

тисячі тонн гранул і пелет. Як резуль-
тат — у 2012-му на Волині спожито 
96 тонн пелет, 860 кубів тріски та ви-
користано 600 кубометрів відходів 
деревообробного виробництва та 
лісосіки. А вже наступного року пе-
редбачається суттєве зростання об-
сягів виробництва паливної тріски, 
зокрема енергетичної лози — найде-
шевшого різновиду альтернативного 
палива. Наприклад, на Горохівщині 
успішно працює підприємство «Са-
лікс Енерджі», яке нинішнього року 
висадило в районі енергетичну лозу 
на 318 га орендованих земель. Зага-
лом в області висадили понад 800 га 
енергетичної лози. Обсяги щороку 
збільшуються: в 2011-му висаджено 
105 га, у 2012-му — 213 га. Перша 
промислова партія продукції очіку-
ється в грудні 2015 року. Плановий 
обсяг збору енергетичної лози — 12 
тонн із 1 га, тобто 3816 тонн зі всієї 
площі. 

— Сьогодні влада, інвестори, 
науковці та виробники узгодили 
механізми активного впроваджен-
ня цього альтернативного виду па-
лива, — каже перший заступник 
голови облдержадміністрації Олек-
сандр Башкаленко. — Зокрема, ви-
робник котлів для твердого палива 

ковельське підприємство «Волинь-
Кальвіс» береться спроектувати спе-
ціальні моделі опалювальних агрега-
тів для використання саме паливної 
тріски. Звичайно, потрібно прово-
дити активну інформаційну кампа-
нію серед населення щодо переваг 
твердопаливних котлів, адже люди 
у селах звикли до того, що якщо не 
газ, то неодмінно грубка, піч, тонни 
дров, вугілля, торфобрикетів, а по-
тім — відра попелу, який треба ви-
бирати двічі на день. Але ж сьогодні 
технології пішли далеко. Наш завод 
«Волинь-Кальвіс» виготовляє твер-
допаливні котли і плити різних мо-
дифікацій із надзвичайно високим 
ККД, автоматизованими процесами 
та вигідною ціною для вітчизняного 
споживача. 

У розрізі законодавства про «зе-
лену» енергетику, яка передбачає 
використання екологічно чистих 
енергетичних ресурсів уряд стиму-
лює інвесторів споруджувати біо-
газові станції. Волинська влада зго-
лосилася на цей заклик. І вже торік 
агропромислова група «Пан Курчак» 
спільно з Німецькою асоціацією ви-
робників біогазу створили підпри-
ємство «Агроенерго-трейд». Воно 
реалізовуватиме спільний україн-
сько-німецький проект із будівни-
цтва двох біогазових заводів. Уже 
розроблено техніко-економічне об-
ґрунтування та надана комерційна 
пропозиція щодо будівництва таких 
заводів у селищі Турійську (потуж-
ністю 3 МВт) і місті Нововолинську 
(потужністю 2 МВт). Водночас ви-

рішується питання відводу земель-
них ділянок для будівництва цих 
об’єктів. 

Іще одна складова успішного 
захисту довкілля — дотримання 
якості питної води. На щастя, на Во-
лині вода найліпша в державі. І це 
завдяки не лише природним ресур-
сам, але й роботі тутешньої влади. 
В краї ухвалена регіональна цільова 
програма «Питна вода», яка перед-
бачає реконструкцію чи модерніза-
цію тих систем водопостачання, що 
є, а також будівництво нових. Нині 
всіма виконавчими комітетами місь-
ких (міст обласного значення) рад і 
РДА розроблені відповідні місцеві 
програми. Для їх реалізації область 
отримала з держбюджету майже 10 
мільйонів гривень, ще 3,3 мільйона 
спрямують із місцевого бюджету. 
Проведено перший етап модерні-
зації технологічної системи станції 
водопідготовки в Луцьку, рекон-
струйовано системи знезараження 
питної води на Дубенському водоза-
борі. Також уведена в експлуатацію 
новозбудована станція знезалізнен-
ня питної води для населення Гірко-
полонківської та Баївської сільських 
рад Луцького району. На «Ковельво-
доканалі» проведено реконструкцію 
фільтрів знезалізнення питної води. 
Тобто близько 215 тисяч спожива-
чів, а це майже чверть населення об-
ласті, отримало якісну питну воду. 

— На конкурсну комісію Мін-
регіонбуду торік Волинь подала 26 
проектів на загальну суму понад 100 
мільйонів гривень, — зазначають в 
облдержадміністрації. — Це 16 про-
ектів на водопостачання у Луцьку, 
Володимирі-Волинському, Ратному, 
Маневичах, Устилузі, по два об’єкти 
— у Старій Вижівці, Ковелі, Ново-
волинську, в селах Затурці та Цеве-
личі, що на Локачинщині, Зміїнець 
і Полонка Луцького району. На ре-
конструкцію та будівництво цен-
тралізованих систем водовідведення 
заявлено 10 проектів від Любомля, 
Турійська, Устилуга, Володимира-
Волинського, Ковеля, Шацька, а та-
кож сіл Світязь, Люблинець і Луків. 
До речі, на реалізацію 24 проектів у 
2013-му планується використати 130 
мільйонів гривень. 

Андрій ПАВЛЮК 
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Міжнародна організація пра-
ці (МОП) опублікувала звіт 

World of Work Report 2013, в якому 
підбила п’ятирічні підсумки того, 
як світовий ринок праці впорався 
з глобальною фінансовою кризою. 

Як виявилося, не впорався. Рі-
вень зайнятості серед економічно 
активного населення старше 15 
років у світі сьогодні становить 
55,7%, що нижче докризового рів-
ня. Без роботи живе та не залишає 
її пошуки 195 400 000 осіб. Тільки 
щоб повернутися до показників 
кінця 2007 року, світовій економіці 
потрібно створити понад 30 міль-
йонів робочих місць, пише ділова 
газета «Капітал». 

Менше третини держав змогло 
підняти зайнятість населення на 
рівень, що перевищує той, який 
був перед початком кризи. В осно-
вному це країни, що розвивають-
ся, де економічні проблеми лише 
уповільнили темпи зростання за-
йнятості. Так, серед «щасливчи-
ків» — 13 держав, що розвивають-
ся, в тому числі Росія, Казахстан і 
Туреччина. 

У той же час у розвинених 
економіках, особливо в єврозоні, 
ситуація набагато гірша. Тільки 
шість із них — Німеччина, Швей-
царія, Люксембург, Угорщина, 
Ізраїль і Мальта — змогли пере-

вищити рівень 2007-го. Ознаки 
«видужання» експерти організації 
також зараз помічають у США та 
Японії. Щодо Європи, то вони вва-
жають, що ремісія відбудеться не-
скоро, причому через поширення 
безробіття серед молоді в Євросо-
юзі продовжує зростати ризик со-
ціальних заворушень. 

Україна теж не входить до кра-
їн, які досягли докризового рівня. 
За даними Держстату, розрахо-
ваними за методологією МОП, 
у 2007-му безробітними в країні 
було 6,4% громадян у віці 15–70 
років, або 1,4 мільйона осіб. У 2009 
році, коли наша економіка занури-
лась у рецесію услід за світовою, 
цей показник злетів до 8,8%, тобто 
два мільйони людей не могло пра-
цевлаштуватися. За підсумками 
2012-го безробіття знизилося до 
7,5%, або 1,7 мільйона осіб. 

США продовжили мито на 
імпорт української селітри
Комісія з міжнародної торгівлі США продовжила до 
червня 2018 року дію мит у обсязі 156% на імпорт 
української селітри. США закрили свій ринок від наших 
добрив іще в 2001 році. «Тоді американці посилалися 
на факт, що наші поставки досягли на їхньому ринку 
10%, і вперше ввели мита», — згадує голова Союзу 
хіміків України Олексій Голубов. Споживання селітри 
в Штатах у середньорічному еквіваленті становить 7,4 
мільйона тонн. На сьогодні потенціал випуску цього 
добрива в Україні сягає 2,5 млн. т, а експорт — 1 млн. т. 

Німці купують найбільший 
цукровий завод в Україні 
Колишній нардеп від Партії регіонів Андрій Веревський 
зумів знайти покупця на ТОВ «Чортківський цукровий 
завод». Про це пише Дело.ua. Як ідеться в матеріалі, 
підприємство здатне виробляти близько тисячі тонн 
продукції на добу. Його разом із торговельним домом 
майже за 32 мільйони доларів погодилася викупити 
німецька група Pfeifer & Langen, яка вже має цукровий 
бізнес в Україні. 

89%
стільки українців від 16-ти і 
старше станом на 1 квітня цього 
року користувалося мобільним 
зв’язком. Про це сказано в ре-
зультатах дослідження компанії 
GFK. 

Гранична сума розрахунків готівкою 
— 150 тисяч гривень 

2

Максимальний обсяг операцій 
при розрахунках готівкою 

складе 150 тисяч гривень, розповів 
діловій газеті «Капітал» чиновник 
апарату уряду. Це рішення вже 
прийнято Національним банком 
України, відповідна постанова 
повинна бути опублікована най-
ближчим часом, зазначив він. 

Це підтвердив і член ради НБУ 
Юрій Полунєєв. «Так, ця сума ви-
явилася граничною. Все, що вище 
150 тисяч гривень, повинно про-
ходити за безготівковим розра-
хунком», — заявив він. 

Уведення обмежень на розра-

хунки готівкою стало можливим 
після прийняття Верховною Ра-
дою відповідного закону у вересні 
минулого року. Встановити ліміт 
повинен Нацбанк. 

Регулятор ще торік запропо-
нував обмежити розрахунки 150 
тисячами. Відповідний проект 
постанови виносили на громад-
ське обговорення у березні. Воно 
завершилося наприкінці травня. 
Документ був погоджений із Мі-
ністерством доходів і зборів, Дер-
жавною службою фінансового мо-
ніторингу, Незалежною асоціацією 
банків України та Європейською 
бізнес-асоціацією. 

Цей захід допоможе регулятору 
повернути у фінансову систему ко-
шти населення, які зараз фактично 
зберігаються «під матрацом», вва-
жають банкіри. «Зростання без-
готівкових розрахунків збільшить 
надходження фінансових ресурсів 
суб’єктів національної економіки 
в банківську систему і підвищить 
ліквідність банків. Зокрема, гроші, 
які перебувають за межами бан-
ківської системи, частково пере-
містяться на рахунки фінустанов», 
— зауважила заступник голови 
НБУ Віра Ричаківська. За її слова-
ми, під обмеження потрапить не 
більше 10% усіх розрахунків, які 
здійснюють українці. 

На Житомирській трасі під Ки-
євом запрацювала експери-

ментальна система зважування 
вантажівок. Спеціальні передавачі, 
вмонтовані в дорожнє полотно, ви-
значають вагу та габарити машини 
просто на ходу. А відеокамери роз-
пізнають марку авто і навіть колір. 
Цей автоматичний пункт вагового 
контролю має боротися з переванта-
женнями фур, адже багатотонники 
руйнують асфальт і мають платити 
за це. 

Експериментальний зразок на 
Житомирській трасі під Києвом 
встановили спеціалісти з Чехії, де 
вже два роки використовують такі 
комплекси. Кожна п’ята вантажівка 
їхала з перевищеною вагою, тому 
держава почала заробляти на штра-
фах. За рік один комплекс назбирав 
три мільйони євро штрафів. Тому 
охочих відступати від правил по-
меншало, як і розбитих доріг. 

В українському уряді кажуть, що 
кількість порушників складає 80% 
від усіх вантажівок. Уже до кінця 
2013 року на українських дорогах 
з’явиться 13 нових комплексів. Вар-
тість одного — 500 тисяч євро. Гроші 
дають європейські інвестори. 

Під Києвом 
вантажівки 
зважують непомітно 
для водія 

Події

Енергозберігаючий котел у дії

У заходи, спрямовані на 
підвищення енергое-
фективності, в 2012 році 
Волинь інвестувала 35 
мільйонів гривень. За-
вдяки цьому вдалося 
досягти річного економіч-
ного ефекту в 85 мільйонів 
гривень 

Волинь активно впроваджує енергозберігаючі 
технології 

Після п’ятирічної кризи без роботи 
залишається 1,7 мільйона українців 


