
З листопада українцям скасують 
плату за візи терміном дії від 

трьох місяців. Як повідомили у 
прес-службі МЗС України, це рі-
шення набирає чинності з 1 лис-
топада. 

Зауважимо, у контексті за-
ходів щодо спрощення візового 
режиму для громадян України Ні-
меччина стала шостою державою-
членом ЄС після Латвії, Литви, 
Естонії, Словаччини та Польщі, 

яка підтримала ініціативу Киє-
ва  стосовно  скасування  візових 
зборів за оформлення національ-
них віз терміном дії понад три 
місяці. 

Уряд України сподівається, що 
скасування  оплати  за  оформ-
лення довгострокових віз надасть 
країні додаткові аргументи у кон-
тексті безвізового діалогу з Євро-
союзом і прискорить євроінтегра-
цію. 

Луцька міська рада, ДКП «Луцькте-
пло» близько двох із половиною 
років вели перемовини з Європей-
ським банком реконструкції і роз-
витку щодо отримання кредитних 
та грантових коштів на модерні-
зацію системи теплопостачання 
міста. За цей час проведено безліч 
зустрічей, нарад і консультацій. Ми-
нулого тижня відбулося підписання 
одночасно двох договорів, які сто-
суються реалізації Проекту модер-
нізації системи централізованого 
теплопостачання міста Луцька: Кре-
дитного договору між ДКП «Луць-
ктепло» та Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР), 
Договору Гранту між ДКП «Луцькте-
пло», Луцькою міською радою та 
ЄБРР щодо інвестиційного гранту 
від Фонду Східноєвропейського 
партнерства з енергоефективності 
та довкілля. 

Свої підписи під документами 
поставили Луцький міський го-
лова Микола Романюк, директор 
ДКП «Луцьктепло» Олександр Ки-
ричук, директор Європейського 
банку реконструкції та розвитку в 
Україні Шевкі Аджунер, менеджер 
Фонду E5P Єва Манік. 

Сума кредиту становитиме 
10 мільйонів євро та 4 мільйо-
ни євро — грантові кошти. З цих 
10 мільйонів: сім — це кошти ЄБРР, 
а три — з Фонду чистих технологій. 
Термін кредитування становить 13 
років. При цьому 3 роки — це піль-
говий період, коли підприємство 
«Луцьктепло» виплачуватиме лише 
відсотки за користування кредитом 
без погашення його тіла. 

Кредитні кошти повертатимуть-
ся за рахунок економії від впрова-
джених заходів із модернізації сис-
теми теплопостачання. 

В результаті реалізації проекту 
модернізації системи теплопоста-
чання Луцька вдасться економити 
щороку приблизно 14 млн м³ газу, 
що дорівнює 14% від поточного 
споживання ДКП «Луцьктепло». 
(Для прикладу: 14 млн м3 газу — це 
можливість протягом шести місяців 
у літній період підігрівати воду для 
населення або два місяці у зимовий 
період подавати теплоносій.) 

Економія електроенергії — 
близько 3 ГВт∙год, що становить 16% 
поточного споживання ДКП «Луць-
ктепло». Крім того, буде зменшено 
споживання води. 

Реалізацію проекту модернізації 
системи теплопостачання у м. Луць-
ку розпочнуть у 2015 році. Усі перед-
бачені ним заходи планують втілити 
у життя за три роки. 

Завдяки гранту Е5Р (Фонду 
Східноєвропейського партнерства 
з енергоефективності та довкілля) 
буде проведено облаштування інди-
відуальних теплових пунктів (ІТП) у 
200 луцьких багатоповерхівках. Це 
дозволить зменшити використання 
обсягів теплоносія на 20%, а відпо-
відно, й оплату за нього. 

ІТП будуть встановлені у багато-
квартирних будинках, розміщених у 
33-му та 40-му мікрорайонах міста. 
Ці мікрорайони вибрані за підсум-
ками аудиту, проведеного компані-
єю Ramboll. Крім того, у котельні в 
мікрорайоні ЛПЗ буде встановлено 
котел на альтернативному паливі 
потужністю 2,5 МВт. Для його функ-
ціонування можна буде використо-
вувати деревину та пелети. 

Завдяки кредиту ЄБРР прове-
дуть ліквідацію підвальних котелень 
і підключення будинків до загальної 
тепломережі. Крім того, здійснюва-
тиметься й заміна застарілих котлів, 
які є неефективними. Проводити-
меться модернізація котелень і цен-
тральних теплових пунктів (ЦТП). 

У рамках проекту передбачена част-
кова заміна теплових мереж. Крім 
того, буде встановлена система дис-
танційного контролю та моніторин-
гу SCADA, яка аналізуватиме роботу 
усіх систем теплопостачання міста. 

Міський голова Микола Рома-
нюк підписання цих договорів на-
звав історичною подією для Луцька, 
кроком до європейської спільноти. 
Він запевнив, що інвестиція у 14 
мільйонів євро допоможе вирішити 
ті проблеми, які є у місті, а також 
висловив сподівання на подальшу 
співпрацю з ЄБРР, Фондом Е5Р й 
іншими фінансовими інституціями. 

Директор ЄБРР в Україні Шевкі 
Аджунер зауважив, що проект спря-
мований не тільки на покращення 
надання послуг мешканцям, еконо-
мію грошей та енергоресурсів, а й на 
бережливе ставлення до навколиш-
нього середовища. 

— Буде зменшено викиди вугле-
кислого газу в повітря. У зв’язку з 
останніми подіями в Україні збере-
ження енергоносіїв дуже важливе 
для країни, — сказав Шевкі Аджунер. 
Він упевнений, що такі проекти да-
дуть приклад для інших міських рад 
перейняти сміливий досвід Луцька. 
Шевкі Аджунер відзначив, що впер-
ше з таким проектом надається й до-

помога від Фонду чистих технологій. 
Відповідаючи на запитання 

журналістів про те, чи стануть те-
пер мешканці Луцька платити за те-
пло й гарячу воду менше, директор 
ДКП «Луцьктепло» Олександр Ки-
ричук повідомив: 

— Увесь проект спрямований на 
підвищення надання якості послуг і 
комфорту життя нашого міста. Він 
дасть змогу в подальшому зробити 
так, щоб ми не були настільки залеж-
ними від росту цін на енергоносії. 
Ми все робимо для того, щоб тарифи 
не піднімалися так стрімко у зв’язку 
з підвищенням цін на енергоносії. 

На завершення зустрічі міський 
голова вручив закордонним гостям 
монети «Небесна сотня на варті», які 
випустив Національний банк України.  

— На жаль, загинули в АТО 
72 волинянина, 16 лучан ми похоро-
нили — вони віддали життя за май-
бутнє незалежної України, — сказав 
Микола Ярославович. — Ми вдячні 
країнам ЄС і євроінституціям за 
підтримку українського народу в 
такий нелегкий час. Підписання сьо-
годнішніх документів — це не лише 
фінансова допомога Луцьку, але й 
Україні. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 
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Державі повернули 2,6 га лісу, 
який захопив Янукович 
До державної власності повернули 2,6 га лісу в Сухолуччі, 
переданих товариству «Будинок лісника», пов’язаному 
з колишнім президентом України Віктором Януковичем. 
Про це повідомляє прес-служба Генеральної Прокуратури. 
Як зазначається, 1 серпня 2014 року Господарський суд 
Київської області задовольнив позов прокуратури щодо 
розірвання договору про довгострокове користування 
лісовою ділянкою і повернення її у державну власність. 
«Завдяки заходам, вжитим прокуратурою області, вказане 
судове рішення виконано», — повідомляє прес-служба. 

Україна заплатить 
за африканське вугілля 
по 86 доларів за тонну 
Україна закупає вугілля у Південно-Африкан-
ській Республіці по 86 доларів за тонну. Про 
це розповів міністр енергетики та вугільної 
промисловості Юрій Продан. Він зазначив, що 
перше судно з паливом, закупленим у ПАР, уже 
в Іллічівську. Крім того, він додав, що ще три 
судна з вугіллям із ПАР уже вийшли з порту і 
прямують в Україну. 

600
стільки мільйонів гривень 
становить на сьогодні забор-
гованість по центральному 
держбюджету. Про це повідо-
мив міністр фінансів України 
Олександр Шлапак. 
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Банківська страховка згоріла 

Нинішня українська влада, пере-
дусім — керівництво Нацбанку 

на чолі з Валерією Гонтарєвою, позба-
вила сенсу існування Фонду гаранту-
вання вкладів. Нині він не може ви-
конувати жодного з двох основних 
покладених на нього завдань — ні 
збереження стабільності банківської 
системи, ні санації банків, що потра-
пили у складну ситуацію. 

В середині жовтня Верховна 
Рада схвалила надання Фонду га-
рантування вкладів позики на 
11 млрд грн. Але тільки в червні цьо-
го року 4 млрд у пожежному поряд-
ку перерахував ФГВ Нацбанк. Тако-
го ніколи не було в попередні роки, 
коли НБУ управляли спершу Сергій 
Арбузов, а потім Ігор Соркін. 

Причина зрозуміла: якщо за по-
передні три роки ліцензій позбулися 
13 банків, то тільки з початку цього 
року — вже 23. І це не межа: НБУ 
буде і далі прибирати зайві банки з 
ринку, пообіцяла недавно Гонтарє-
ва. В результаті у ФГВ просто немає 
грошей, щоб розплатитися з сотня-
ми тисяч вкладників. 

Однак, працюючи зі збоями, 
Фонд не може виконувати головну 
функцію — вселяти у вкладників 
упевненість, що їхнім грошам ні-

чого не загрожує. Відновити його 
працездатність дуже дорого: будуть 
потрібні ще мільярди, які в підсумку 
доведеться надрукувати, а це й далі 
розганятиме інфляцію та спонука-
тиме людей виносити гроші з банків. 

Гірше того, Фонд не справляєть-
ся і з другим завданням — віднов-
ленням працездатності проблемних 
банків. Ці повноваження він отри-
мав за часів Арбузова, і доки Нац-
банк акуратно виводив із ринку про-
блемні банки, все йшло добре. Але 
як тільки нова влада почала масові 
банкрутства, в Фонді просто стало 

не вистачати фахівців. «Похоронні 
команди» з ФГВ можуть хіба підго-
тувати банки до ліквідації, та й у ході 
неї вони продають цілком ліквідні 
активи за безцінь, кажуть експерти. 

Підсумок нинішніх хаотичних 
дій НБУ — система страхування 
вкладів та управління проблемними 
банками в Україні лишилася тільки 
на папері. Щоб запустити її знову, 
потрібні не тільки десятки мільяр-
дів гривень, — буде потрібно карди-
нально переглянути політику робо-
ти фінансових властей. 

Олег БОЙКО 

Події

Німеччина скасувала плату за національні 
візи українцям 

Європа допоможе Луцьку модернізувати 
систему теплопостачання 

Садовий поки 
не поспішає 
об’єднуватись
у коаліцію 

Лідер об’єднання Андрій Са-
довий у себе в Facebook на-

писав, що «Самопоміч» не всту-
пала наразі в жодні формальні 
переговори щодо коаліції. Мер 
Львова заявив, що «Самопоміч» 
буде обговорювати можливі со-
юзи в парламенті виключно на 
основі завдань, які мають стоя-
ти перед майбутнім урядом, а не 
квот. «Нас не цікавлять квоти! 
Нас цікавить можливість ство-
рити уряд професіоналів, які 
будуть думати не про рейтинги, 
а про завдання, для яких їх на-
йняли», — каже Садовий. 

«Після виборів мені телефо-
нував Прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк. Згодом я особисто мав 
зустріч із Президентом України 
Петром Порошенком на його 
запрошення. На питання щодо 
можливого входження «Само-
помочі» в коаліцію я повідомив, 
що таке рішення буде прийма-
тися спільно майбутньою фрак-
цією та керівництвом партії на 
основі вище описаних принци-
пів», — додав він. 

Крім того, в інтерв’ю 
«ЛIГАБiзнесIнформу» він роз-
повів, у яку суму обійшлася 
передвиборча кампанія «Само-
помочі». «Станом на 20 жовтня 
це було 26 мільйонів гривень, 
які надійшли на передвиборчий 
рахунок, 80% пішло на медіа-
витрати — телебачення, радіо, 
поліграфію. Фінальну суму ми 
озвучимо на початку листопада, 
оскільки цей рахунок працюва-
тиме до 30 жовтня, та не думаю, 
що вона буде більшою 26 міль-
йонів», — сказав Садовий. 

У західних областях 30  жов-
тня прогнозують сонячну погоду, 
без опадів. Нічна температура -1... 

-3 °C, денна +8...+10 °C. 31  жовтня 
ясно, без опадів. Уночі -1...+1 °C, 
вдень +6...+8 °C. 1  листопада со-
нячно і сухо. Вночі 0...+2 °C, вдень 
+6...+8 °C. 

У північних регіонах 30  жов-
тня сонячно, без опадів. Нічна тем-
пература -1...-3 °C, денна +6...+8 °C. 
31  жовтня ясно, сухо. Вночі -2... 

-4 °C, вдень +5...+7 °C. 1  листопа-
да прогнозують ясну суху погоду. 
Вночі 0...-2 °C, вдень +4...+6 °C. 

У східних регіонах 30 жовтня 
ясно, сухо. Вночі -1...-3 °C, вдень 
+7...+9 °C. 31  жовтня очікується 
сонячна погода, переважно без 
опадів. Нічна температура -1... 

-3 °C, денна +7...+9 °C. 1  листопа-
да малохмарно, без опадів. Уночі 

-1...+1 °C, вдень +5...+7 °C. 
У південних областях 30 жов-

тня ясно, без опадів. Температура 
вночі +1...+3 °C, вдень +7...+9 °C. 
31  жовтня сонячно і сухо. Ніч-
на температура 0...+2 °C, денна 
+6...+8 °C. 1 листопада погожа дни-
на. Уночі 0...+2 °C, вдень +7...+9 °C.   

 ПОГОДА


