
Німецькі будівельники хочуть 
зайнятися реконструкцією за-
старілих «хрущовок» і налагодити 
будівництво енергопасивних 
будинків (будівлі, які відрізняються 
малим енергоспоживанням або 
зовсім не потребують опалення) в 
Україні із застосуванням каркасно-
солом’яних технологій. Про це 
заявив координатор програми 
енергоефективності Німецько-
Українського Форуму (НУФ) Алекс 
Родіонов, коментуючи наміри 
організації щодо житлового фонду 
країни.

Модернізація «хрущовок» в 
Україні, яка, за його словами, мож-
лива за допомогою спеціального 
комерційного проекту — «нарощу-
вання» старого будинку — зведення 
мансардних, легких поверхів, буде 
поєднуватися з його термомодерні-
зацією. «Надбудова одного або двох 
мансардних поверхів не тільки зні-
має проблему старої покрівлі, але 
й дає додаткову площу, продавши 
яку, можна компенсувати частину 
витрат на утеплення та ремонт, — 
пояснює експерт. — До того ж онов-
лений будинок отримає зовнішню 
ліфтову систему — це і комфорт, і 
додаткове утеплення».

Родіонов також вважає, що ін-
вестором для такого виду проекту 
повинна стати будівельна фірма, яка 
проводитиме термомодернізацію 
старої будівлі за рахунок прибутку, 
отриманого від продажу нової жит-
лової площі. До того ж експерт вва-
жає, що непридатні до ремонту «хру-
щовки» потрібно якомога швидше 
зносити, а на їхньому місці зводити 
сучасні енергоощадні будинки.

В обох випадках — і при на-
рощуванні старих будинків, і при 
будівництві нових — фахівці НУФ 
пропонують використовувати тех-
нологію солом’яного будівництва 
(strawbale-house). «Солома, спре-
сована без сполучних матеріалів у 
блоки щільністю 90–120 кг/м3, пере-
творюється у відмінний будматеріал 
і утеплювач, — розповідає Алекс Ро-
діонов. — Завдяки великій кількості 
кремнезему цей природний матеріал 
відрізняється хорошою стійкістю: 
оштукатурена стіна 2,5 м заввишки 
та завширшки 3,5 м витримує вер-
тикальне навантаження до 8 000 кг і 
бічне — до 325 кг».

Крім того, блоки, які формують-
ся прес-підбірниками під час зби-
рання соломи з поля, не вимагають 
ніякого спеціального виробництва. 
Для виготовлення 1 м2 стіни потріб-
но близько 40 кг соломи, зауважує 
експерт, додаючи, що технологія до-
зволяє зводити не тільки індивіду-
альні будинки, але й 3–4-поверхові 
житлові будинки та громадські бу-
дівлі.

Каркасно-солом’яне житло спо-
живає не більше 40 кВт теплової 
енергії на 1 м2 на рік, розповідає 
експерт, зазначаючи, що такі бу-
дівлі проектуються за принципом 
«ЛЕГО»: швидко збираються, а якщо 
потрібно, так само легко розбира-
ються й утилізуються.

За словами Алекса Родіонова, 
при дотриманні всіх вимог солом’яні 
будинки можуть конкурувати з тра-
диційними будинками за триваліс-
тю експлуатації.

По-перше, таке житло дуже стій-
ке до займання: повітря в спресо-
ваних солом’яних блоках достатньо 

для забезпечення хороших теплоізо-
лювальних властивостей, але не для 
пожежі.

По-друге, у солом’яних блоках 
щільністю близько 100 кг/м3 не заво-
дяться гризуни та комахи. До того ж 
стіни біля основи захищає металева 
сітка та шар штукатурки з глини.

І по-третє, ніяка цвіль або гри-
бок «солом’яному» житлу не страш-
ні, тому що воно «дихає».

Згідно з попередніми розрахун-
ками, солом’яні будинки в Україні 
будуть коштувати на 20–30% менше, 
ніж традиційні будівлі.

«Сьогодні в Україні, яка зазнає 
гігантських втрат теплової енергії, 
просто необхідно починати модер-
нізацію житлового фонду», — від-
значає експерт НУФ, зауважуючи, 
що житель ФРН у середньому ви-
користовує 90 кВт/год на м2 на рік, 
тоді як українець споживає до 300 
кВт/год.

Перший солом’яний будинок, 
який був побудований у 1903 році в 
штаті Небраска, США, стоїть і сьо-
годні. Масово їх почали зводити по-
над 20 років тому в Європі та США. 
Останнє покоління солом’яних бу-
динків одержало підтримку євро-
пейських держав. Зараз уже введені 
будівельні норми та стандарти.

На початку цього року НУФ за-
пропонував упровадження в Україні 
трьох взаємопов’язаних програм: 
термомодернізація ЖКГ, будівни-
цтво недорого енергопасивного 
житла та виробництво біометану з 
біоресурсів сільського господарства, 
що приверне 35 млрд євро інвести-
цій і суттєво скоротить споживання 
природного газу та витрати тепла в 
житловому й виробничому секторі.
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Щоденна аудиторія 
Facebook перевищила 
мільярд осіб
Соціальна мережа Facebook, яка цього літа 
звітувала про перший мільярд активних 
користувачів на добу, повідомила, що тепер 
мільярд людей — це середня кількість відвідувачів 
щодня, говориться у звіті компанії за третій 
квартал року, повідомляє телеканал «Дождь».

На Полтавщині правоохоронці викрили 
незаконний нафтопереробний завод

Закриття шахти № 9 
«Нововолинська» поки 
відклали
Шахтарі сподіваються, що на цю шахту, 
запасу вугілля в якій є ще на 10 років, таки 
прийде приватний інвестор. Підприємство 
нині працює, здійснюється видобуток 
вугілля, але держава розрахувалася 
з гірниками лише за вересень, та й то 
виплатила тільки 23% заробітної плати.

Німці пропонують термомодернізувати 
українські «хрущовки» і будувати 
енергопасивні будинки з соломи

У Старовижівському районі затримали 
лісового браконьєра

Неповнолітні допомагають 
контрабандистам перевозити цигарки

На Волині 18-річний 
юнак помер від 
алкогольного 
отруєння

Шановні працівники поштового зв’язку 
Волині!

Під час обшуку вилучено облад-
нання, документацію, а також 

грошові кошти у сумі близько 1,7 
мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що 
вказаний нафтозавод функціонує 
на території Полтавської області 
майже рік.

Його організатори проводили 
закупівлю нафтопродуктів та в по-
дальшому переробляли її. Готовий 
продукт за сумнівними документа-
ми розподіляли поміж фізичними 
та юридичними особами на терито-
рії Полтавщини.

Під час проведення санкціо-
нованих обшуків на території мі-
ні-заводу та за місцем мешкання 
громадян, які організували його 
діяльність, було виявлено та вилу-
чено обладнання та документацію 
сумнівного походження. Також 

вилучено грошові кошти на суму 
близько 1,7 мільйона гривень, які 
були отримані від незаконної діяль-
ності вказаного заводу.

Відомості про правопорушення 
внесли до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань, розпочато до-
судове розслідування, повідомляє 
прес-служба ГУ Національної по-
ліції в Полтавській області.

У лісі, поблизу села Сукачі Ста-
ровижівського району, не-

відомий незаконно зрізав 24 со-
сни. Сума завданих матеріальних 
збитків становить понад 60 тисяч 
гривень.

Повідомлення про криміналь-
не правопорушення в чергову час-
тину Старовижівського районного 
відділу надійшло від співробітни-
ків лісового господарства.

Дільничні інспектори мілі-

ції встановили, що злочин скоїв 
56-річний житель району.

Зараз вирішується питання 
щодо відкриття кримінального 
провадження за ознаками кримі-
нального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 246 (Незаконна 
порубка лісу) Кримінального ко-
дексу України. Триває перевірка, 
повідомляє СЗГ УМВС України у 
Волинській області.

Контрабандисти тютюнових ви-
робів намагаються залучати до 

протиправної діяльності неповно-
літніх «помічників».

Прикордонники Луцького за-
гону під час проведення пошу-
кових заходів із протидії черго-
вому незаконному переміщенню 
сигарет через українсько-поль-
ський кордон затримали двох 
українців, які були причетні до 
цієї протиправної діяльності, до 
того ж один із них виявився непо-
внолітнім, повідомили в Держпри-
кордонслужбі.

Як розповіли затримані, 29- 
та 14-річні місцеві жителі, вони, 
за грошову винагороду в розмірі 
700 гривень, надали згоду спри-
яти групі осіб у незаконному пе-
реміщенні цигарок із України до 
Республіки Польща. Основним 
їхнім завданням було проведення 
прихованого спостереження за 
діями, розташуванням та перемі-
щеннями прикордонних нарядів 
та інформування по мобільному 

телефону організаторів.
Втягування неповнолітніх (до 

16-ти років) осіб до незаконного 
переміщення товарів через дер-
жавний кордон стало для злочин-
них угруповань нормою, оскільки 
відповідальність за вчинення ад-
міністративних правопорушень (а 
за цей вид протиправної діяльнос-
ті передбачена тільки адміністра-
тивна) настає з 16 років. У цьому 
випадку затриманих дітей згідно 
із Законом до відповідальності не 
притягують, а передають батькам, 
які вже за них відповідають перед 
Законом. Останнім часом підроз-
ділами Луцького прикордонного 
загону вже оформлено матеріали 
стосовно трьох неповнолітніх, які 
спрямовані до органів внутрішніх 
справ для притягнення батьків до 
відповідальності за статтею 184 
частина 3 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
«Невиконання батьками або осо-
бами, що їх замінюють, обов’язків 
щодо виховання дітей».

У місті Ковелі, що на Волині, по-
мер 18-річний хлопець через ал-

когольне отруєння.
Про це повідомив заступник на-

чальника слідчого відділу ковель-
ської поліції Олександр Ципко.

За його словами, відомості про 
смерть хлопця були внесені в ЄРДР 
за ст. 115 КК України (умисне вбив-
ство) 9 листопада.

«Він десь пішов на день наро-
дження до знайомих святкувати. 
За попередніми відомостями, він 
приніс із собою спиртне, два літра 
сурогатного самогону. Він пив, і так 
нормально пив, остання пляшка за-
лишалася, він її допив і на ранок по-
мер», — сказав Ципко.

Прийміть щирі вітання з наго-
ди професійного свята — Дня 

працівників радіо, телебачення та 
зв’язку!

Завдяки сучасним, якісним 
послугам та впровадженню нових 
технологічно вдосконалених по-
слуг, поштовий зв’язок є доступ-
ним та надійним для різних верств 
населення. Водночас запорукою 
успішного розвитку пошти є по-
всякденна робота її працівників, 
добросовісне виконання ними 
своїх обов’язків, людяність та ві-
рність своїй справі. Невтомна пра-
ця поштовиків забезпечує зв’язок 
та об’єднує людей, розділених від-
станню, а оперативність і відпо-
відальність кожного є гарантією 
успішного розвитку поштового 

зв’язку.    
Дорогі колеги! Щиро вітаю вас 

із професійним святом, бажаю вам 
і вашим близьким здоров’я та щас-
тя, успіху та розквіту, родинного 
добробуту! Упевнений, що й на-
далі працівники пошти діятимуть 
однією згуртованою командою, 
для якої не існує нездоланних вер-
шин. Хай кожен новий день при-
носить бажані перемоги, радості, 
від яких теплішають серця та ся-
ють посмішки. 

Дякую за вашу працю, знання, 
вміння та прагнення до кращого! 

З повагою Олег Маріанович 
Гавришків, 

в. о. директора Волинської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта»

Волинь та Рівненщина отримали 1,8 
млн гривень на проведення виборів 15 
листопада

Центральна виборча комісія за-
твердила розподіл субвенції з 

держбюджету місцевим бюджетам 
на підготовку та проведення по-
вторного голосування з місцевих 
виборів 15 листопада 2015 року.

Так, Волинській обласній дер-
жавній адміністрації виділено 1 
млн 37 тис. 800 гривень, Рівнен-
ській ОДА — 856 тис. 700 гривень.

Як повідомили в прес-службі 
ЦВК, 9 листопада відбулося черго-
ве засідання Центральної виборчої 
комісії, яке провів Голова Комісії 
Михайло Охендовський.

«Комісія затвердила Розподіл 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на підготовку 
та проведення повторного голо-
сування з виборів депутатів міс-
цевих рад та сільських, селищних, 

міських голів 15 листопада 2015 
року на суму 1 млн 894 тис. 500 
гривень. Із цієї суми, Волинській 
обласній державній адміністрації 
виділено 1 млн 37 тис. 800 гривень, 
Рівненській ОДА — 856 тис. 700 
гривень», — йдеться в повідомлен-
ні.

Внесено також зміни до складу 
деяких ТВК, що здійснюють під-
готовку та проведення місцевих 
виборів, сформованого постано-
вою ЦВК від 6 вересня 2015 року 
№ 230 «Про формування складу 
обласних, районних (крім районів 
в Автономній Республіці Крим), 
міських (міст обласного значення 
та міста Києва), районних у місті 
Києві виборчих комісій, що здій-
снюють підготовку та проведення 
місцевих виборів».


