події, факти, коментарі
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z НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЕНЕРГІЯ: ЖИВИТЬ, ЗІГРІВАЄ, НАДИХАЄ
(Початок на 1ій стор.)

А

КТУАЛЬНА назва виставко/
вого проекту / "Домос/
трой/Осінь". Організували за/
ходи ЗТПП, Запорізькі ОДА,
міськрада, ТПП України за під/
тримки Конфедерації буді/
вельників України, Центру ре/
сурсоефективного та чистого
виробництва, європейсько/ук/
раїнського
енергетичного
агентства, профільних ві/
домств та асоціацій, консал/
тингових компаній.
/ Для нашої області ці форум
та виставка мають величезне
значення з огляду на поточний
момент, / коментує ситуацію
заступник голови Запорізької
ОДА Петро Гончарук, / коли іс/
нує жорсткий ліміт на спожи/
вання газу. Навіч виступає пот/
реба заміщення газу альтерна/
тивними джерелами палива.
Ми довели ці ліміти терито/
ріям, які зараз складають 281
мільйон кубометрів: для пром/
підприємств / це 263 мільйони,
бюджетної сфери / 14 міль/
йонів: упровадили щоденний
моніторинг споживання енер/
гоносіїв, хоча вкладаємося в
ліміти важко. Нашим слабким
місцем є застосування альтер/
нативних джерел тепла: будів/
ництво нових котелень на піле/
тах тощо. Тому на цьому фору/
мі ми ставимо завдання пока/

зати всім, що ми готові працю/
вати з інвесторами, що мають
також перебудуватися. Якщо
вони дійсно називають себе ін/
весторами, то повинні увійти з
відповідними інвестпропозиці/
ями, і наше завдання / їх прий/
няти. Сьогодні на форумі, на/
даючи свою концепцію, ми
сподіваємося на нові пропози/
ції й можливості.
/ Німеччина щодо енерго/
ефективності має честь поді/
литися в Запоріжжі своїм дос/
відом у сфері сонячної енерге/
тики, / підтримав тему Генкон/
сул ФРН у Донецьку д/р Дет/
леф Вольтер. / Найголовніше /
це енергозбереження в мало/
му і середньому бізнесі, де ми
маємо значний досвід, який
продемонструємо тут. Я дуже
щасливий, що саме виставка з
Німеччини відкриває цю вис/
тавку в Запоріжжі.
/ Навіть у ці важкі часи, коли
став модним вираз "не на ча/
сі", зима буде непростою, /
розповідає про актуальні пи/
тання в енергоефективності,
які стоять перед торгово/про/
мисловою палатою України, її
віце/президент Михайло Неп/
ран, / ми сподіваємося, буде
газ чи ні, в будь/якому випадку
його збережемо, починаючи з
приватного жителя, який купує
котли з можливістю палити де/

Енергетичний форум зібрав кращих професіоналів у цій галузі
ревом, вугіллям чи перейде на
інші варіанти опалення, закін/
чуючи великими підприємс/
твами, які зараз мізкують над
тим, як мінімізувати витрати на
споживання енергії. Тому ТПП,
як найбільша організація Укра/
їни, що об'єднує до 10 тисяч
членів, є комунікатором і орга/
нізатором таких зустрічей між
виробниками і споживачами. А
те, що ви зараз бачите в цьому
прекрасному залі, і є такою квін/

z ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

реження. Тобто, тут зібрані на/
ші основні проекти, які на сьо/
годні є. Триватиме також кон/
тактна лінія між міськрадою,
запорізькими КП та потенцій/
ними технічними чи інвестицій/
ними партнерами, що беруть
участь у виставці. Завдання
міської влади / зробити назус/
тріч інвестору якщо не 10, то
хоча б один/два кроки і потис/
нути руку нашому потенцій/
ному партнерові.

z ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

АЛЕЯ, ЩО ВЕДЕ В ТРАГІЧНУ ЗИМУ
ВІТАЛІНА МОСКОВЦЕВА, "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"

У

ЗАПОРІЖЖІ теж вирішили увічнити пам'ять про героїв Не(
бесної сотні. Місцем для цього вибрали паркову зону в
районі вулиці 12 квітня та площі імені Олександра Поляка.

Це лише перші начерки до майбутнього комплексу, але втілити
задумане запоріжці збираються швидко

Запорізька обласна державна адмініс/
трація висловлює щире співчуття першо/
му заступнику голови облдержадміністра/
ції Григорію Самардаку з приводу того,
що на 63/му році відійшла у вічність його
мати /
САМАРДАК
КАТЕРИНА ФЕДОРІВНА.
Поділяємо біль непоправної втрати з
близькими і рідними покійної.
ВАЛЕРІЙ БАРАНОВ,
ГОЛОВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

тесенцією нашої роботи.
/ Однією з головних тем фо/
руму є реалізація муніципаль/
ного енергоплану, / підбиває
підсумки розмови перший зас/
тупник Запорізького міського
голови Дмитро Свіркін. / Захо/
ди проходитимуть по кількох
спрямуваннях. На виставці
представлена експозиція на/
ших підприємств з основними
пропозиціями в питаннях енер/
гоефективності та енергозбе/

Планується створити цілий
меморіальний комплекс. До
нього увійдуть капличка, стела
із зображенням героїв, пам'ят/
ник піаністу, фонтани із кова/
ними квітами і пам'ятний знак.
До того ж, майстри графіті роз/
фарбують стіну поруч із ком/
плексом, відбивши у малюнках
події минулої осені й зими. Про
це йшлося на засіданні робочої
групи, що провів директор Де/
партаменту культури, туризму,
національностей та релігій
облдержадміністрації Владис/
лав Мороко, / повідомляє уп/
равління у справах преси й
інформації ОДА.
До проекту меморіального
комплексу включать найкращі
пропозиції: щоб визначити їх,
наразі проводиться конкурс.
Проект і кошторис виготов/
лять у найкоротші терміни.
Уже до 30 листопада (дати,
коли торік відбувся нічний
розгін Майдану) стане в дета/
лях відомо, як виглядатиме
Алея героїв Небесної сотні в
Запоріжжі.

ЗАВЕРШИЛАСЯ
ТРЕТЯ ЧЕРГА МОБІЛІЗАЦІЇ
МИХАЙЛО ЛОГВИНОВ, ЗАСТУПНИК ОБЛВІЙСЬККОМІСАРА

АВЕРШИЛОСЯ виконання військкоматами нашої області
З
заходів третьої черги мобілізації людських та транспор(
тних ресурсів.
Під час проведення часткової мобілізації з області призвано
до Збройних сил та Нацгвардії України понад 2,2 тисячі війсь/
ковозобов'язаних добровольців. Більшість з них проходять
військову службу у військових частинах і підрозділах Збройних
сил України. Так, до 55/ої окремої артбригади мобілізовано по/
над тисячу запоріжців, визначена кількість яких бере участь у
складі зведених артбатарей на Донбасі. Чотири військовослуж/
бовці/герої України в серпні віддали життя за свободу українсь/
кого народу та територіальну цілісність держави. Наші мобілізо/
вані земляки служать у військових частинах, що дислокуються в
Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпро/
петровській областях. Також почали формувати другий баталь/
йон територіальної оборони. Більшість військових є доброволь/
цями, до 300 з них зараховані до складу батальйону. Всього
треба набрати понад 550 військовиків. Цей підрозділ призначе/
ний для виконання бойових завдань на території області, несен/
ня військової служби на блокпостах, охорони важливих об'єктів
військової, цивільної інфраструктури, боротьби з диверсійно/
розвідувальними групами терористів.
Продовжуємо роботу з комплектування рот охорони військко/
матів добровольцями та резервістами та загонів оборони
представниками самооборони, козацьких організацій, спілки
воїнів/ветеранів, громадських активістів. Заходи із комплекту/
вання рот охорони та загонів із самооборони районів і міст
області завершиться до кінця вересня.

Депутатський корпус Запорізької обласної ради висловлює глибоке
співчуття першому заступнику голови облдержадміністрації Григорію Са/
мардаку у зв'язку зі смертю найближчої людини /
САМАРДАК КАТЕРИНИ ФЕДОРІВНИ.
Для кожного з нас із перших і до останніх днів життя мама залишаєть/
ся найдорожчою, доброю і турботливою людиною.
Усі ми щиро розділяємо ваше горе й передаємо слова співчуття і під/
тримки вам і вашим рідним.
У ці гіркі дні прийміть, шановний Григорію Вікторовичу, побажання
мужності, здоров'я, віри вам і вашим близьким.
ВІКТОР МЕЖЕЙКО,
ГОЛОВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

На 96/му році пішов з життя Герой Радянського
Союзу, учасник Великої Вітчизняної війни, ветеран
Збройних Сил СРСР
БУРМАКА
ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ.
Ветерани Запорізької області глибоко сумують з
приводу кончини Бурмаки В. А. і висловлюють щирі
співчуття його родині та близьким.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ
УКРАЇНИ

