
Минулого тижня в хірургічному 
відділенні ТМО відбулася приємна 
подія як для міста і району, так і 
для самого лікувального закладу. 
У рамках проекту «Альтернатив-
ні джерела екологічно чистої та 
безплатної енергії» за підтримки 
міської влади, а також за ініціативи 
голови правління фонду «Здоров’я 
для всіх» Сергія Шевчука, на даху 
лікарні були встановлені сонячні 
батареї. Ця енергоощадна система 
дозволить не тільки нагрівати воду 
й освітлювати частину приміщення, 
а й значно скоротити бюджетні ви-
трати на енергоносії. 

— Ідея встановлення сонячних 
батарей виникла у Фінляндії, коли 
посол цієї країни в Україні поді-
лилася, що весь свій будинок вона 
обігріває завдяки сонячним бата-
реям, — розповідає наш земляк 
Сергій Шевчук. — Нас це заціка-
вило, оскільки в країні, де полярна 
ніч може тривати кілька місяців, це 
ефективно, то чому не може бути 
ефективним і в Україні. А коли роз-
починали цей проект, звернулися до 
багатьох крупних компаній, але їхні 
послуги були недешевими. Та все ж 
натрапили на фірму з Миколаєва, 
ознайомилися з її умовами та про-
позиціями і знайшли порозуміння. 

Володимир-Волинське ТМО – 
дев’ятий об’єкт в Україні, де встанов-
люють такі енергоощадні системи. 
Вартість цього проекту — 200 тисяч 
гривень. Та кошти не є державними, 
а виділяються з благодійних струк-
тур, які знаходяться поза межами 
України, зокрема в Швейцарській 
Конфедерації. При цьому дотриму-
ються принципу: ніякої політики та 
корупції у встановленні систем. 

— Пригадую наш перший об’єкт, 
коли ми встановили сонячні бата-
реї в пологовому центрі на Кіро-
воградщині, — розповідає Сергій 
Шевчук, — тоді акушерки та медсе-
стри вперше мили руки до та після 
пологів теплою водою, оскільки в 
них були ліміти на електроенергію, 
і вони були змушені економити. Це 
виглядало досить парадоксально, 
оскільки в цьому містечку — Гайво-
роні — є гідроелектростанція, побу-
дована ще за радянських часів, яка 
виробляє дешеву електроенергію. 
Та згодом вона була приватизована, 
а новий власник виставив величезні 
рахунки. Окрім цієї, були лікарні в 
Харківській, Херсонській та Одесь-
кій областях, де справили значний і 
вражаючий ефект, адже там 250–270 
сонячних днів у році. 

Та ми пригадали, що найбільш 
сонячний край — це Волинь, оспіва-
на в піснях, де я народився. І вирі-
шили спробувати встановити систе-
ми автономного електропостачання 
у Володимир-Волинській лікарні. 
Нам вдалося знайти розуміння міс-
цевої влади та керівництва закладу, 
окрім того, вирішене інженерне пи-
тання для встановлення сонячних 

колекторів та панелі для підсвічу-
вання. Сподіватимемося, що це буде 
першою і не останньою ластівкою в 
запровадженні інноваційних систем 
не тільки в ТМО, а й в інших орга-
нізаціях, оскільки, переконавшись 
у їхній доцільності та ефективності, 
міська влада та керівники установ 
намагатимуться сприяти їхньому 
встановленню. 

Сергій Володимирович також 
пригадав, як встановлювали сонячні 
батареї в Чаплинці (Херсонська об-
ласть). Там були проблеми з енерго-
постачанням, яке часто вимикалося, 
лікарям доводилося довго запускати 
електропідстанцію, що позначалося 
на роботі лікарів та якості медичної 
допомоги. Тому було вирішено мо-
дернізувати лікарню, встановивши 
сонячні батареї. І зараз у випадку 
відключення електрики в операцій-
ному блоці або пологовому відділен-
ні нова система забезпечує близько 
шести годин електропостачання. 

Голова правління фонду 
«Здоров’я для всіх», торкнувшись і 
болючої теми — війни на Сході, за-
значив, що акцентували увагу на 
біженцях, прагнучи поліпшити їхні 
побутові умови в місцях поселення 
та запобігти виникненню та розпо-
всюдженню інфекційних хвороб. 
Напевно, не секрет, що неподалік 
Маріуполя з періодичністю у кілька 
років виникають спалахи холери та 
сибірської виразки. А масове пере-
міщення людей криє в собі небез-
пеку епідеміологічних ускладнень. 
Тож докладали всіх зусиль, щоб не 
допустити виникнення та розповсю-
дження цих хвороб, встановлюючи 

енергоощадні системи в місцях по-
селення.

Представник Миколаївської 
компанії, яка займається встанов-
ленням сонячних батарей, та од-
ночасно волонтер і донеччанин 

Дмитро Колосовський детальніше 
розповів про їхні переваги. Однією з 
них є довготривалий термін придат-
ності. Окрім того, обслуговування не 
вимагає великих зусиль та спеціаль-
них знань. Вода при сонячній погоді 
протягом двох годин нагрівається 
до 50 градусів і тоді вже надходить 
до електробойлерів, які догрівають 
її до необхідної температури, або ж 
взагалі можна не гріти. При відклю-
ченні електроенергії наявність сис-
теми забезпечить освітлення части-
ни приміщення, на яке розрахована. 
Та найголовніше, напевно, що це — 
екологічно чисте джерело енергії. Ну 
й, звичайно, економне.

Перший заступник міського го-
лови Микола Веремчук зазначив, 
що встановлення сонячних батарей 
— це суттєва матеріальна підтримка 
для сфери охорони здоров’я міста. 
Окрім того, розповів, що міська вла-
да вивела з підпорядкування лікарні 
газові котельні та встановила твер-
допаливні котли, а тепер ще й вда-
лося зменшити електроспоживання, 
встановивши сонячні системи. Ко-
шти, які будуть зекономлені завдяки 
усім цим заходам, підуть на потреби 
лікарні.

   Провідний інженер ТМО Ігор 
Шпур назвав цифри в кіловатах, які 
вдасться зекономити. А це — 70–80 
кВт за добу. Заряджаючи акумуля-
торну батарею вдень, лікарня ви-
користовуватиме її енергію вночі, а 
цього вистачить на 15 годин безпе-
ребійного освітлення.

Головний лікар Олександр Кла-
чук подякував міській владі та Сер-
гієві Шевчуку за такий подарунок і 

підкреслив, що такий проект стане 
ще й навчальним. Адже серед ор-
ганізацій міста та району ще немає 
подібних комплексів, ТМО першим 
встановило сонячні батареї. 

   Жанна МАРКОВСЬКА 

Сьогодні відбулася загально-
міська екологічна акція з на-

ведення належного санітарного 
стану на території Луцького зо-
опарку, який реконструйовано в 
рамках проекту «Модернізація зо-
опарку в містах Замості та Луцьку, 
а також створення рекреаційної 
зони в місті Жешуві з метою роз-
витку прикордонного природно-
го туризму», який реалізується в 
рамках Програми транскордонно-
го співробітництва Польща–Біло-
русь–Україна 2007–2013 роки.

У толоці брали участь 250 осіб: 
студенти Луцького педагогічно-
го коледжу, Коледжу технологій, 
бізнесу та права Східноєвро-
пейського університету ім. Лесі 
Українки, Волинського технікуму 
Національного університету хар-
чових технологій; працівники КП 
«Парки та сквери м. Луцька», КП 
«Луцький зоопарк», ПАТ «Луць-
ксантехмонтаж № 536».

Радник міського голови з еко-

логічних питань Борис Сорока 
розповів, що територію зоопарку 
прибирали від будівельного сміт-
тя та опалого листя, мили скло у 
ведмежому та левовому містечках. 
Для зручності зоопарк було поді-
лено на сектори, у кожному з них 
кипіла робота, адже 18 жовтня від-
будеться відкриття зоопарку після 
реконструкції.

Тепер Луцький зоопарк буде 
відповідати європейським стан-
дартам. Там збудовано містечка 
для ведмедів та левів з вольєрами, 
оглядовими терасами, павільйо-
ном, а також зроблено благоустрій 
території (замінено інженерні ко-
мунікації), побудовано нові енер-
гетичні мережі, освітлення, кана-
лізацію та водопровід, пішохідні 
стежинки. Окрім того, спорудили 
міст, встановили центральну ко-
вану браму, огорожу. Відтепер за 
територією зоопарку буде здій-
снюватися відеонагляд.
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У Турійську вітчим ледве не 
зарізав пасинка 
У Турійську центральну районну лікарню з проник-
ним ножовим пораненням живота госпіталізували 
22-річного жителя Турійського району. Правоохо-
ронці встановили: тілесні ушкодження потерпілому 
спричинив вітчим, 45-річний житель Турійського 
району. Подія трапилася на подвір’ї поблизу 
будинку, де проживали учасники конфлікту. Коли 
словесна перепалка вийшла з-під контролю, захме-
лілий чоловік схопився за кухонний ніж та вдарив 
ним пасинка в живіт.

Одеситка організувала в себе 
вдома онлайн-порностудію
25-річна одеситка організувала в найманій кварти-
рі онлайн-порностудію. За допомогою відеооблад-
нання та комп’ютерної техніки жінка на замовлен-
ня іноземних клієнтів віртуально виконувала їхні 
еротичні забаганки, які транслювалися замовникам 
в онлайн-режимі. Послуги жінки коштували заоке-
анським клієнтам два-три американських долари 
за хвилину і приносили їй за місяць від 2 до 3 тис. 
доларів. Гроші надходили на банківський рахунок. 
Слідство триває.

Сварка між братами закінчилася 
вбивством

Учителі Луцької гімназії № 21 напекли 
воїнам АТО пирогів 

У Луцьку під час розпиття 
спиртних напоїв посварилися 

двоє братів.
Між ними сталася бійка, під 

час якої чоловік декілька разів 
вдарив брата ножем. Про це пові-
домили в УМВС України у Волин-
ській області.

За словами правоохоронців, 
повідомлення про смерть 36-річ-
ного чоловіка надійшло до пра-
воохоронців від лікаря швидкої 
медичної допомоги. Потерпілого 
виявили у власній квартирі. На 
його тілі правоохоронці помітили 
ознаки насильницької смерті — 
ножові поранення.

Спочатку міліціонери опитали 
матір та брата загиблого, які одра-
зу заперечували свою причетність 

до смерті родича. Однак згодом 
41-річний рідний брат зізнався у 
скоєнні вбивства.

Родина проживала в одній 
квартирі. У день вбивства обоє 
чоловіків були напідпитку, під час 
бійки підозрюваний декілька разів 
вдарив брата ножем. Чоловік по-
мер до приїзду медиків.

«Затриманому оголошено про 
підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбачено-
го частиною 2 статті 121 (Умисне 
тяжке тілесне ушкодження) Кри-
мінального кодексу України», — 
розповів начальник Луцького МВ 
УМВС України у Волинській об-
ласті Ігор Муковоз. Затриманому 
обрану міру запобіжного заходу 
— арешт.

Нещодавно учні Луцької гімна-
зії № 21 зустрілися з волин-

ським волонтером Валерієм Кур-
стаком. П’ятдесят п’ятий раз його 
машина вирушає в саме «пекло» 
війни на Сході, щоб підтримати 
наших захисників і допомогти їм. 

Директор гімназії передав при-
лади та подякував усім, хто допо-
міг зібрати кошти, щоб врятувати 
життя наших героїв. «Найприєм-
ніше, — каже Валерій Курстак, — 
коли хлопці отримують вістку з 
дому. Вони дуже люблять домаш-
ні пироги». Тому вчителі гімназії 
приготували понад 500 штук ви-
пічки та зі словами «Повертайтеся 
живими!» передали її волонтерові.

«Нехай наші солдати відчують 
тепло рідних домівок, щирість сер-
дець учнів, батьків, учителів. Рідна 
Волинь з нетерпінням чекає по-
вернення своїх синів», — кажуть 
освітяни.

З нагоди цієї події учитель гім-
назії Раїса Аврамівна Шайда, яка 
зараз на пенсії, написала вірш.

Чекаємо вас з нетерпінням, 
Для вас посадили калину.
З промінчиків зіткане світле про-
міння,
Ви всі для усіх — це герої Вкраїни!
Вам важко нестерпно, ми добре це 
знаєм,
Але від душі вашим рідним бажа-
єм:
Щоб кожен татусь, наречений, 
коханий,
Чи милий синочок вернувся до 
мами.
А ми за здоров’я усіх будем Бога 
благати,
Щоб ви повернулись додому, до 
хати.
Щоб стали підмогою вашій родині 
Щоб злагода й мир відродились в 
країні!

А ще в цієї учительки є інша 
поезія, написана кілька років тому, 
однак сьогодні, як ніколи, актуаль-
на.  
А сніг січе! І хочеться збагнути:
Хто Я такий? І в чому моя суть?
Та тільки в серці болем: «Знову 
Крути» —
То юнаки в Безсмертя йдуть.

У Володимирі-Волинському в 
медичному закладі з’явилося 
власне сонце на даху

Лучани активно попрацювали над 
благоустроєм території Луцького зоопарку

 Олександр Клачук, Микола Веремчук, Сергій Шевчук та Дмитро Колосовський


