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Події

Боржникам за опалення відключатимуть гарячу воду 

Інвестори можуть 
спати спокійно 

Похолодання останнього тижня 
змусило згадати про теплі батареї у 
домівках. Коли буде тепло в оселях 
лучан, чи зміняться тарифи на те-
плопостачання та подання гарячої 
води? Ці й інші запитання напе-
редодні опалювального сезону 
«Відомості» поставили директору 
державно-комунального підпри-
ємства «Луцьктепло» Олександру 
Киричуку. 

— Олександре Олексійовичу, 
опалювальний сезон у місті розпо-
чнеться вчасно? 

— Незважаючи на скрутне ста-
новище, ми докладаємо всіх зу-
силь, щоб опалювальний сезон 
2013/2014 рр. розпочався вчасно і 
пройшов без зривів. Як правило, 
він починається 15 жовтня. Але 
при настанні середньодобової тем-
ператури повітря нижче 8°C про-
тягом трьох діб ми можемо почати 
подання тепла раніше. Щодо нашої 
готовності, то наведу цифри: станом 
на 10 вересня зроблено капітальний 
ремонт і заміну 2,6 км тепломереж, 
поточний ремонт — 113 км. Вико-
нано поточний ремонт 51 котельні 
та 46 центрально-теплових пунктів. 
Капітальний ремонт зроблено на 
двох ЦТП (просп. Відродження, 12, 
вул. Ветеранів, 17). Проведено об-

слуговування та поточний ремонт 
внутрішньобудинкових систем опа-
лення і гарячого водопостачання в 
614 житлових будинках міста. По 
всіх районах облцентру поетапно 
проведено гідравлічні випробуван-
ня трубопроводів теплових мереж 
централізованого опалення та гаря-
чого водопостачання. Ми виявили 
48 пошкоджень трубопроводів сис-
теми теплопостачання. Наразі вони 
вже ліквідовані. 

— Чи зміняться тарифи на те-
пло та гаряче водопостачання? 

— В грудні минулого року під-
приємством у Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання 
в сфері комунальних послуг, пода-
но заяву з відповідним пакетом до-
кументів для затвердження тарифів 
на виробництво, транспортування 
та постачання теплової енергії. На 
сьогодні тарифи нацрегулятором не 
затверджені, тому це питання лиша-
ється відкритим. 

— У попередні роки міська 
влада говорила про модернізацію 
котелень, що дасть можливість 
знизити тариф на тепло. Як вирі-
шується це питання? 

— Фінансування модернізації 
передбачалось в основному за кошти 
державного та міського бюджетів. 
Оскільки коштів не виділяли, то всі 
заходи з модернізації здійснювалися 
силами підприємства. Влітку цього 
року відбулося закриття двох під-
вальних котелень на просп. Волі, 4 
та 8 із підключенням споживачів до 
котельні на вул. Потапова, 10 та з по-
дальшою реконструкцією котельні 
на Волі, 4 під центрально-тепловий 
пункт. 

— Яка ситуація з розрахунками 
за газ? 

— На 1 вересня 2013 року наше 

підприємство боргувало за природ-
ний газ, спожитий у 2012–2013 рр., 
98 млн грн. Нам же заборгували 
101 мільйон. Зокрема, державний 
бюджет не відшкодував 51 млн грн 
різниці у тарифах по населенню і 
три мільйони різниці у тарифах по 
бюджетних організаціях. Не від-
шкодовані пільги та субсидії на суму 
11 млн грн, бюджетні організації 
боргують мільйон, а населення — 
32 млн грн, заборгованість інших 
споживачів становить три мільйони. 
Як тільки розрахуються з «Луцькте-
плом», ми розрахуємося зі своїми 
боргами. 

— Щодо боргів. Чи отримає 
місто ліміти на газ? 

— Наразі це питання ще вирішу-
ється. 

— Влітку споживачам, які за-
боргували за послуги з тепло-
постачання більше 10 тис. грн, 
ДКП «Луцьктепло» обмежувало 
послуги з гарячого водопостачан-
ня. Як це було технічно можливо 
зробити в багатоповерхівках і чи 
почали лучани краще платити? 

— Відключення боржників від 
централізованої системи гарячого 
водопостачання проводиться шля-
хом відрізання і заварювання вводу 
на квартиру боржника. Таким чи-
ном без гарячої води залишилося 

69 квартир боржників. Відновлення 
подання гарячої води в квартиру 
буде можливе лише після погашення 
всієї суми боргу за централізоване 
теплопостачання й оплати послуг із 
виконання робіт із підключення до 
системи гарячого водопостачання. 
Для споживача воно коштуватиме 
майже 220 гривень. До речі, відколи 
ми почали проводити цю роботу, 
приріст заборгованостей зменшив-
ся. Споживачі ж, у яких було пере-
крито гарячу воду, намагаються від-
разу ж погасити заборгованість хоча 
б частково. 

— На засіданні виконкому під-
приємству надано дозвіл на роз-
робку технічної документації зі 
встановлення теплових лічильни-
ків. Скільки коштуватиме встано-
вити такий лічильник у квартирі 
та чи всі квартиронаймачі можуть 
це зробити? 

— Право на встановлення по-
квартирного теплового лічильника 
мають не всі споживачі. Така тех-
нічна можливість є лише в новобу-
довах, де це передбачено проектом. 
Тариф на видачу технічних умов на 
встановлення поквартирних лічиль-
ників теплової енергії ще не затвер-
джений, це питання вирішується на 
рівні місцевого самоврядування. 

Розмовляла Наталка СЛЮСАР 

Що більше іноземних інвестицій 
отримає Україна, то міцнішою буде 
її економіка. Однак на ведення біз-
несу в нашій країні погоджуються 
далеко не всі закордонні компанії, 
і причиною тому, переконують 
експерти, є рейдерство, безкар-
ність якого і відлякує потенційних 
капіталовкладників. Боротьбу з 
цим явищем Україна вже розпо-
чинала 2007 року, але, на жаль, 
невдало. Нова Антирейдерська 
комісія була створена Кабінетом 
Міністрів у травні цього року, а 
головою її обрано Сергія Арбузова. 
16 вересня на відкритому засіданні 
перший віце-прем’єр уже розповів 
про її роботу і запевнив: захист від 
рейдерів в Україні вже існує. 

У 2012 році іноземні інвесто-
ри вклали у розвиток нашої країни 
понад шість мільярдів доларів, а за 
перший квартал цього — вже понад 
1,5 мільярда. Цифри значні, проте 
могли б бути у рази більшими, якби 
було подолано страх інвесторів пе-
ред захопленням їхнього бізнесу. 
«Рейдерство приватної власності по-
гіршує загальний інвестиційний клі-
мат у країні. Тому Україна втрачає 
мільярди доларів приватних інозем-
них інвестицій щорічно», — каже 
президент Американо-української 
ділової ради Морган Вільямс, який 
пояснює, що ефективна боротьба з 
рейдерством дозволила б набагато 
підвищити інвестиційну привабли-

вість України, що сприяло б і зрос-
танню її економіки. 

Вперше про боротьбу з рейдер-
ством український уряд замислився 
ще шість років тому, але діяльність 
Міжвідомчої комісії з питань захис-
ту прав інвесторів, протидії неза-
конному поглинанню та захопленню 
підприємств важко було назвати 
ефективною. Коли у травні Сергій 
Арбузов очолював нову Антирей-
дерську комісію, він пообіцяв, що її 
робота буде прозорою і публічною, 
і слова дотримав. Адже на засідання 
були запрошені журналісти, яким 
голова комісії розповів про її роботу 
протягом літа, а також про ситуацію 
з рейдерством в Україні на сьогодні. 
Так, найчастіше з незаконним тис-
ком на бізнес стикаються підпри-
ємства виробничої сфери: близько 
половини звернень припадає на 
видобувну та переробну промисло-
вість, 30% — на об’єкти нерухомості 
(готелі, санаторії, земельні ділянки), 
решта — дрібні суперечки суб’єктів 
господарювання. 

Крім того, Сергій Арбузов пові-
домив, що всі скарги зареєстровано 
та щодо кожної з них ведеться пе-
ревірка з приводу надмірного адмі-
ністративного навантаження та по-
збавлення права власності. Близько 
70 заяв комісія вже встигла опрацю-
вати, і загальний розмір збитків за 
цими скаргами оцінюється на суму 
1 мільярд гривень. Також вдалося 
допомогти іноземній корпорації 

«Філіп Морріс» у процесі реєстрації 
прав власності, що можна вважати 
одним зі здобутків роботи комісії. 

Та допомогу в захисті бізнесу 
держава планує надавати не лише 
великим компаніям, а й усім підпри-
ємцям на території країни. «У разі 
підтвердження факту спроби рей-
дерського захоплення гарантую на-
дання необхідної допомоги», — за-
певнив Сергій Арбузов, закликавши 
всіх, хто страждає від рейдерства, 
звертатися до Антирейдерської ко-
місії. Для того, щоб підприємцям 
зручніше було це зробити, за дору-
ченням першого віце-прем’єра між-
відомчі комісії з питань боротьби 
з рейдерством у складі місцевих 
органів виконавчої влади будуть 
створені в усіх областях України. 
Такі регіональні підрозділи дозво-
лять підприємцям отримати захист 
від держави не лише у Києві, а й на 
місцях. 

Якщо ж дивитися ширше, Ан-
тирейдерська комісія має на меті 
не лише захистити підприємців, а 
й поліпшити добробут пересічних 
українців. Адже поповнення держ-
бюджету завдяки прибуткам від 
бізнесу дозволить на практиці під-
вищити і соціальні виплати мало-
забезпеченим громадянам, і рівень 
життя у країні загалом. І проголоше-
ний Президентом курс на соціальні 
ініціативи саме це має своїм завдан-
ням. 

Олег МЕЛЬНИК 

Опалювальний сезон у школах 
і садочках почнеться 5 жовтня 
В Україні з 5 жовтня в школах, садочках і лікарнях розпо-
чнеться опалювальний сезон. Про це під час робочої на-
ради повідомив віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул, 
пишуть УНН. «Згідно з чинним законодавством, опален-
ня ввімкнуть після того, як температура впродовж трьох 
днів буде +8°С. Орієнтовно ми ставимо завдання з 1 жов-
тня ввімкнути подання всіх енергосистем. Із 5 жовтня — 
почати опалення в школах, дитячих садочках і лікарнях. 
Із 15-го — розпочати опалення в житлових будинках», 
— сказав Вілкул. 

Росія закриває кордон 
для фруктів із Польщі 
РФ на початку тижня посилила контроль імпорту ово-
чів і фруктів із Польщі, звинувативши польських по-
стачальників у порушенні фітосанітарних норм, пише 
zaxid.net. За даними польського агентства, днями 
Россільгоспнагляд затримав поставку 44 тонн яблук і 
груш, виявивши в них занадто великий вміст залиш-
ків пестицидів і нітратів. Голова Россільгоспнагляду 
Геннадій Онищенко заявив, що вони припускають, що 
в Росію через Польщу потрапляють низькоякісні про-
дукти за підозрілими схемами. 

7
понад стільки мільярдів штук 
контрабандних сигарет спожили 
українці за результатами I півріч-
чя. Частка нелегальної продукції 
на українському ринку порівняно 
з минулим роком збільшилася на 
84% — до 9,2%.

Сергій Арбузов доручив відновити діяльність регіональних антирейдерських комісій

4

На Горохівщині збудують клуб 
за чотири мільйони гривень 

Волинянин близько шести ро-
ків незаконно надавав послу-

ги інтернет-зв’язку і телебачення. 
Днями його затримали представ-
ники правоохоронних органів. 
Про це стало відомо під час бри-
фінгу начальника управління 
УМВС у Волинській області Олек-
сандра Терещука. 

З його слів, у кінці минулого 
року проти громадянина В. було 
порушене кримінальне прова-
дження за ст. 361 «Несанкціоно-
ване втручання в роботу елек-
трообчислювальної техніки та 
мережі електрозв’язку» і ст. 176 
«Порушення авторських і суміс-
них прав». Із цього часу правоохо-
ронці проводили негласні опера-
тивні розшукові слідчі дії. 

— Громадянин В. втручався в 
систему Інтернет, яку безкоштов-
но використовував, у систему те-
лекомунікації та продавав ефіри 
на території Луцького та Рожи-
щенського районів, міста Луцька, 
— розповідає Олександр Терещук. 

Окрім правоохоронців, на чо-
ловіка «полювали» й інші служби. 
Так, до нього неодноразово на-
відувалися представники подат-
кової, виконавчої служби, центру 
радіочастот, але він відлякував їх 
знімальною групою, що вдавала з 
себе журналістів. 

— Він їх найняв, купив їм за-
соби зв’язку. Вони представляли-
ся журналістами, і представники 
служб від них відходили. Насправ-

ді ця знімальна група не була пред-
ставниками преси, — каже Тере-
щук. 

За словами головного мілі-
ціонера, так громадянин В. про-
мишляв близько шести років, тож 
настав час із цим покінчити. Пра-
воохоронці отримали дозвіл Луць-
кого міського суду на обшуки і 
провели їх у кількох різних місцях, 
зокрема в квартирі підозрюваного. 

Працівники міліції вирішили 
потрапити до помешкання гро-
мадянина В., вдягнувши форму 
газової служби. Терещук пояснює, 
що це їм було необхідно, щоб під-
озрюваний не встиг знищити до-
кази. 

— В нього в квартирі були 
певні блоки, певна система, і якби 
працівники міліції не зайшли туди 
так спонтанно, то вся інформація 
була б стерта натисненням однієї 
клавіші й доказів не було б, — по-
яснює Терещук. 

Щоправда, одразу до помеш-
кання міліціонерам потрапити не 
вдалося, бо чоловік двері не відчи-
няв, а потім узагалі почав тікати на 
таксі. Міліціонери підозрюваного 
наздогнали та доставили в кварти-
ру, де провели обшук при ньому та 
його адвокатові. 

Нині техніка підозрюваного 
вилучена, встановлено, що своєю 
діяльністю він заподіяв державі 
збитків орієнтовно на 500 тисяч 
гривень. 

Громадянин В. поки перебуває 
під домашнім арештом. Якщо вину 
буде доведено, йому загрожує від 3 
до 6 років позбавлення волі. 

Щодо знімальної групи з псев-
дожурналістів, то це питання ви-
вчається. Якщо буде виявлено 
склад кримінального правопору-
шення, то проти них порушать 
кримінальну справу. 

Ольга УРИНА 

Міліція затримала підпільного 
інтернет-провайдера 

Михлинська сільрада Горохів-
ського району за результата-

ми тендера уклала угоду з ТОВ «Го-
рохівагробуд» на реконструкцію 
клубу під культурний центр за 
4 млн. грн. Про це повідомляє «Ві-
сник державних закупівель». До 

кінця наступного року, крім за-
гальної реконструкції приміщення 
і побутових мереж, до клубу мають 
також зробити прибудову й при-
дбати кухонну техніку, озеленити 
й обгородити територію, облашту-
вати зовнішнє освітлення. 

«Антирейдерська» комісія захищатиме права підприємців від незаконних 
зазіхань на власність 


