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Про те, як в нашому 
регіоні реалізується за-
гальнодержавний вектор 
щодо енергозбережен-
ня ми запитали голову 
Сумської обласної ради 
Володимира Токаря.

— Впровадження 
технологій енергозбе-
реження — один з пріо-
ритетів у роботі обласних 
комунальних закла-
дів, — сказав у розмові 
Володимир Миколайо-
вич. — Ефективний ме-
неджмент та правильно 

розроблена стратегія у цьому напрямку дозволять 
економити бюджетні кошти. Тому важливим напрямком 
діяльності Сумської обласної ради є заходи з енерго-
ефективності та енергозбереження.

На його думку, енергозберігаючі технології здатні 
звести до мінімуму непотрібні втрати енергії, що сьо-
годні є одним з пріоритетних напрямків не тільки на 
державному рівні, а й на рівні кожної окремо взятої 
родини. Це пов'язано з дефіцитом основних енерго-
ресурсів, зростаючою вартістю їх видобутку, а також 
з глобальними екологічними проблемами.

— Ми 26 років говоримо про енергозберігаючі 
технології, але так до них і не дійшли. Досі викорис-
товуємо такі котли, в яких коефіцієнт корисної дії на 
рівні 60–70%.

Чому це треба зробити? Бо ліміт газу нині зрізали 
українцям на 30%, і у нас є лише один шлях — жорстка 
економія, енергозбереження і альтернативні джерела. 
Нам треба постійно нагадувати про те, щоб кватирки 
не відкривалися, щоб вікна були утеплені. У кого є 
змога поміняти вікна зараз — треба це зробити. Хто 
може якесь інше опалення поставити — треба ста-
вити. Ми багато говорили про те, що нині є великий 
вибір замінників видобутку енергії, як, наприклад, 
пелети з дерева, насіння соняшникового тощо. Це 
те, що в Європі давно працює, і нам треба робити це 
зараз, — підкреслив Володимир Токар.

Керівник депутатського корпусу акцентував увагу 
на тому, що нині майже в усіх комунальних закладах 
обласної ради триває процес заміни вікон, утеплення 
будівель. Більшість із них використовує твердопаливні 
котли, чим значно зменшується вартість оплати за опа-
лення. Також Володимир Токар зазначив, що наприкінці 
квітня, у ході проведення III Форуму енергоефективного 
партнерства, був підписаний Меморандум між об-
лдержадміністраціями, міськими радами та Державне 
агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України. ОДА та органи місцевого самоврядування 
взяли на себе зобов’язання впроваджувати системи 

енергоменеджменту у школах, дитсадках, лікарнях та 
інших бюджетних закладах. Сумська область також 
долучилася до підписання цього документа.

— Це було необхідно зробити, — наголошує Воло-
димир Токар, — оскільки в Україні налічується близько 
78 тисяч установ, що фінансуються за рахунок бюджет-
них коштів — як державного, так і місцевого рівнів.

Окрім цих заходів, на останній сесії обласної ради 
депутати підтримали обласну цільову програму під-
тримки індивідуального житлового будівництва «Влас-
ний дім» на 2016–2020 роки. На її виконання у бюджеті 
закладено понад 58 млн. грн.

За словами Володимира Токаря, за останні роки 
значно зменшились обсяги забудови в сільській місце-
вості області, погіршилось інженерне забезпечення та 
благоустрій житла. А тому метою програми «Власний 
дім» є збільшення обсягів індивідуального житлового 
будівництва, покращення інженерного забезпечення 
садиб та надання за рахунок небюджетних джерел 
фінансування фінансової підтримки фермерським 
господарствам.

Кредити за Програмою надаються для закінчення 
або нового будівництва, реконструкції, ремонту чи 
здійснення заходів щодо енергозбереження індиві-
дуальних житлових будинків, квартир чи господар-
ських будівель; купівлі незавершеного чи готового 
житла з проведенням його реконструкції, ремонту, 
здійснення заходів щодо енергозбереження або без 
них; інженерного забезпечення садиб (облаштування 
твердопаливними котлами, водопостачання, елек-
троопалення, електропостачання, водовідведення, 
благоустрою, газифікації) тощо.

У першочерговому порядку кредит надається ін-
дивідуальним забудовникам для завершення раніше 
розпочатого будівництва та молодим спеціалістам, які 
працюють на підприємствах, в установах та організа-
ціях. Сума кредиту, що коливається від 50 до 300 тис. 
грн., може змінюватись відповідно до змін вартості 
об’єкта кредитування, що виникли в період цільового 
використання кредитних коштів за умовами договору.

Окрім програми «Власний дім», обласна рада про-
довжила конкурс міні-проектів з енергоефективності 
та енергозбереження для ОСББ, що дозволяє гро-
мадянам на умовах співфінансування з обласного 
бюджету робити своє житло енергоощадним — ре-
монтувати покрівлю, замінювати на енергозбережні 
вікна та двері тощо.

На думку Володимира Токаря, новостворені на 
Сумщині програми з енергозбереження мають бути 
спрямовані, насамперед, на розвиток альтернативних 
джерел опалення.

— Ми повинні поступово відходити від викорис-
тання газу, оскільки його вартість надзвичайно висока. 
Україна найбільше споживає газу на душу населення 
у Європі, але використовує його вкрай неефективно. 
Це одна з найбільших і найболючіших проблем, яку 
треба вирішувати вже сьогодні.

Єдина ціна — менше зловживань. Я вважаю, що 
це нормально, коли 20% людей можуть заплатити не 
тільки за себе, але й за двох — трьох пенсіонерів. На 
моє переконання, подібне рішення слід було прийняти 
ще в 1992 році. До цього часу ми б вже забули за всі ці 
газові проблеми. Нині для нас важлива кожна державна 
копійка. А тому під час переходу на альтернативне па-
ливо необхідно робити ставку не на дров'яні котли, а на 
пелетні. Нехай вони і коштують дорожче, але довше 
і якісніше працюватимуть. Необхідно на більш вигідних 
умовах давати людям кредити, аби вони розуміли, що 
економія розпочинається з утеплення свого житла, — 
зазначив Володимир Токар.

______________

Настав час розробити програми по 
кожному селу, двору, де зможуть 

перейти, приміром, на тверде паливо 
або інші альтернативні джерела енергії, 

зокрема, електричні
______________

______________

Витрати енергоресурсів на опалення 
приміщень в Україні у 2–3 рази 
вищі, ніж, приміром, у країнах 

ЄС. Вирішити це питання можна 
за умови впровадження системи 
енергоменеджменту на місцях

______________

______________

Те, що збільшено ціну на газ, вважаю 
правильним рішенням.

______________

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СУМЩИНИ

Голова Сумської обласної 
ради Токар В.М.
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ЗЕРНОСХОВИЩА: СТАРА ПІСНЯ НА НОВИЙ ЛАД
Закупівельні ціни на зерно, особливо високо-

якісне, в нашій країні поступово наближаються до 
світових. Зерно, як це вже відбулося в усьому світі, 
стає у нас «валютою валют», а його виробництво — 
однією з найбільш прибуткових сфер діяльності. 
Проте надійне і тривале зберігання мільйонів тонн 
зерна — справа витратна та трудомістка. Вироще-
ний урожай зернових та олійних культур задля уник-
нення псування і втрат необхідно збирати у стислі 
строки і в залежності від стану зерна і насіння треба 
швидко провести їх післязбиральну обробку.

Зернова маса — це жива система, що знаходить-
ся в «рухомому стані». Щоб забезпечити належний 
режим зберігання, захистити зерно від небажаного 
впливу довкілля, виключити невиправдані втрати 
маси і якості, всі партії зерна, особливо насіннєвого, 
зберігають у спеціальних сховищах.

Головним для зерносховищ є ефективне вико-
ристання наявної технічної бази всього елеватор-
но-складського господарства для забезпечення 
збереження цілісності врожаю, створення великих 
оптових партій висококласного зерна, конкуренто-
спроможного на внутрішньому та світовому ринках. 
Це важливий фактор продовольчої безпеки країни.

Поточна оцінка потужностей зерносховищ 
в Україні складає близько 36 млн. тонн зерна 
одночасного зберігання. Ще 15 млн. тонн 
зберігається у фермерських господарствах. 
В країні налічується більше 800 елеваторів 
і сховищ, не враховуючи об'єктів зі зберігання 
зерна малих сільгоспвиробників і фермерських 
господарств. У Сумській області розташовано 
40 сертифікованих елеваторів, а забезпечення 
обсягів виробництва потужностями одночас-
ного зберігання регіону за оцінками фахівців 
становить 86 %. 

На даний час більше половини всього зібраного 
врожаю зернових зберігається у складах підлого-
вого типу. Такі склади часто-густо віком у декілька 
десятків років і мають такі недоліки, як неефективне 
використання майданчика забудови, складність ме-
ханізації процесів зберігання, пошкодження зерна 
при незадовільному стані покрівлі і «легкодоступ-
ності» для гризунів і шкідників хлібних запасів. У той 
же час такі склади мають і низку переваг: зерно 
зберігається відносно тонким шаром, що дозволяє 
застосувати активну вентиляцію, 
зернова маса доступна для огля-
ду, вибіркове вивантаження сек-
цій складу не викликає проблем. 
Враховуючи, що зерно не падає 
з великої (десятки метрів) висоти, 
як у силосних сховищах — воно не 
травмується. Проблеми ж збері-
гання, пов’язані з незадовільним 
станом дахів і стін, є суто органі-
заційними. Експлуатація складів 
підлогового типу ще довгі роки 
буде актуальним завданням, що 
має пряме відношення до доходів 

аграріїв.
Роками для механізації обробки зерна у складах 

використовують навантажувачі, зерномети, іншу 
подібну техніку, але таке оснащення дозволяє ви-
конувати лише обмежену кількість операцій та не 
виключає «людського фактору». Лише модерні-
зація зерносховищ на якісно новому рівні здатна 
забезпечити високу рентабельність зерносховищ. 
І такі технології існують, більше того — вони освоєні 
вітчизняними виробниками. Так, компанія «Техно-
Біо-Енерго-Сервіс» з міста Суми пропонує комплекс 
заходів з доробки складів підлогового типу, реалі-
зація якого дозволяє усунути недоліки традиційних 
зерносховищ.

Основним елементом автома-
тизованого зерносховища є міст-
планувальник з системою конвеєрів, 
який рухається вздовж усього скла-
ду, забезпечуючи повне заванта-
ження в автоматичному режимі. 
Зерно, що подається конвеєром, 
висипається в одній точці і шнеком 
розрівнюється по ширині складу. 
В залежності від виду зерна можна 

регулювати висоту во-
роху. При вивантажен-
ні зернової маси вона 
конвеєром подається 
через спеціальне вікно 
назовні для подальшо-
го транспортування, 
а міст-планувальник 
зачищає вивільнену 
площу складу. Робота 
мосту може прово-
дитися як в ручному, 
так і в автоматичному 
режимі. Пошкоджен-
ня зерна зведено до 
мінімуму.

Склад можна роз-
ділити на необхідну 
кількість секцій — за 

видом культур або режимом збері-
гання: завантаження та розванта-
ження окремих секцій не буде пов’язане з іншими, 
що дозволяє оптимально використовувати наявні 
площі. В пустих секціях можна розмістити вантажі 
у тарі або приладдя.

Інноваційне обладнання, призначене для ви-
конання автоматичного завантаження та роз-
вантаження зернових всередині одноповерхових 
зерносховищ, має такі переваги:
 зменшення вартості розвантаження сховищ;
 оптимізація доступних обсягів;
 багатофункціональність використання 

складів;
 автоматичний контроль руху машини;
 зручність обслуговування і експлуатація;
 можливість візуального контролю роботи.
Автоматизація складів підлогового зберігання 

за сучасними технологіями дозволяє їм скласти 
гідну альтернативу силосним. Особливо актуаль-
но це для фермерських господарств. Будівництво 
автоматизованого підлогового складу потребує 

вдвічі менше інвестицій у порівнянні з силосним 
елеватором, а за умови наявних будівель витрати на 
модернізацію зерносховища економічно доцільніші 
за встановлення силосного сховища.

Також ТОВ «ТБЕС» готовий постачати обладнан-
ня для активної вентиляції — короби подачі повітря, 
решітки, системи контролю температури і управ-
ління аерації. Це дозволяє здійснювати зберігання 
у гнучкому режимі. За необхідності можлива вен-
тиляція зерна теплим повітрям з використанням 
в якості безкоштовного палива зерновідходів, які 
є в достатній кількості у сільгоспвиробників та за-
звичай лише засмічують проммайданчики складів. 
Застосування котлів на твердому паливі від сум-

ського виробника для активної вентиляції скла-
дів дозволяє ефективно зберігати врожай навіть 
за несприятливих погодних умов з мінімальними 
експлуатаційними витратами. Підбір обладнання 
здійснюється індивідуально для кожного замовника.

Отже, склад горизонтального зберігання зерна, 
обладнаний за сучасними технологіями, має такі 
переваги та недоліки:

+ низькі експлуатаційні витрати;
+ низькі витрати на одну тонну переміщення 

зернових;
+ висока питома ємність за рахунок заванта-

ження до стелі;
+ зниження травмування зерна (особливо ак-

туально для олійних культур);
+ можливість одночасного зберігання декількох 

культур/сортів;
+ надійність зберігання насіннєвого матеріалу; 

запобігання появі конденсату;
+ менший опір для повітря при вентилюванні; 

багатофункціональність сховища;
- велика площа забудови;
-  будівельна частина більша, ніж при силосному 

зберіганні.
Елеваторна промисловість є сполучною ланкою 

між сільськогосподарськими товаровиробниками 
і зернопереробною галуззю. Забезпечуючи збе-
реження, очистку, сушку, формування товарних 
партій зерна різного призначення і постачання їх 
споживачам всередині країни та на експорт, зернос-
ховища виконують поряд з тим винятково важливу 
роль у маркетингу зерна і низки основних продуктів 
його переробки — для їх просування від виробника 
до споживача.

ПРАЦЮЄМО НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДАХ ПАЛИВА
В державних лісгоспах області повністю 

відмовились від використання газу, мазуту, 
навіть дров. Вже не перший рік лісники Сум-
щини використовують альтернативний вид 
палива — відходи лісопиляння, що дає змогу 
не лише заощаджувати витрати на опалення, 
а й забезпечувати безвідходне виробництво. 
Всього працює 36 таких котелень, що обігрі-
вають майже 100 тис. м2 виробничих, адміні-
стративних та жилих приміщень. Ними щорічно 
виробляється 30507 Гкал теплової енергії, при 
цьому використовується 5568 тонн умовного 
палива, що відповідає 4,8 млн. м3 природного 
газу, а це — економія 6 млн. грн. в рік.

Ріст ціни на газ суттєво спустошує гаманці пе-
ресічних громадян. А що вже говорити про підпри-
ємства, в більшості з яких за невтішною «газовою» 
ціновою політикою витрати на опалення приміщень 
не прораховуються. Слід зазначити, що у зимові, до-
рого вартісні в економічному плані періоди, Сумське 
лісництво працює без додаткових витрат.

Першовідкривачами в переведенні котельні на 
альтернативний вид палива ще у 2006 році став Ле-
бединський лісгосп.

— В той час обласним управлінням велася роз-
мова про твердопаливні котли, — говорить головний 
інженер Лебединського лісгоспу Віктор Василев-
ський. — І так співпало, що газовому котлу «Е-1/9», 
який забезпечував опалення адміністративного та 
побутових приміщень центральної садиби лісгоспу, 
якраз вийшов строк експлуатації. Тому, як мовить-
ся, зваживши всі «за» і «проти», в період підготовки 
підприємства до наступного зимового сезону було 
вирішено перевести котельню на альтернативний 
вид палива.

Свій вибір лебединські лісівники зупинили на 
вітчизняному виробникові, придбавши котел по-
тужністю 820 кВт з механізованим спалюванням 
сипучого палива — відходів лісопиляння.

— Звичайно, хвилювалися, адже встановлення 
котла потребувало значних затрат, — пригадує ди-
ректор лісгоспу Іва Гурін. — Як працюватиме, коли 
окупиться, чи вистачить потужності? Виникали лише 
запитання, на які на той час не було відповідей. Бо, 

ніде правди дійти, що, трапля-
ється, коли розрахунки говорять 
одне, а конкретні справи — зо-
всім інше. Та з перших днів ро-
боти комплексу ми були цілком 
задоволені його роботою і до 
цього часу не розчарувалися. 
Найбільше ж приваблює те, що 
на сировину для опалення тепер 
не треба витрачати кошти. На-
впаки, тирса, яку лісгосп роками 
позбувався як сміття, сплачуючи 
за її вивезення, тепер дає безвід-
ходне виробництво, заощаджу-
ючи підприємству кошти.

У лісгоспі котел обігріває 
24 тис.м3 площі, повною мірою 
забезпечує опалення 
центральної садиби ліс-
госпу, цеху переробки 
деревини, боксів авто-
гаража, пожежного депо 
та ремонтних майстерень 
автотранспортного парку, 
потребуючи в сезон до 2000 м3 тирси. Тирса нако-
пичується впродовж сезону в спеціальному сховищі, 
збудованому саме для таких потреб.

— Економічно котел виправдав себе досить 
швидко, — радіє головний інженер лісгоспу Віктор 
Василевський. — Реконструкція котельні з вста-
новленням котла обійшлася нам на той час майже 
в 350 тис. грн. і не лише окупила себе впродовж 
одного опалювального сезону, а ще й дала змогу 
заощадити додаткові кошти.

За його словами, до встановлення твердопалив-
ного агрегату, для обігріву приміщень щомісячно 
треба було спалювати 20–25 тис. м3 газу, що в пере-
воді на кошти виливається у круглу копійчину, тоді 
як встановлений котел потребував лише оплати за 
5–6 кВт/год електроенергії.

Також котел виявився не примхливим в експлуа-
тації, обслуговують його 4 оператори, умовам робо-
ти яких може позаздрити навіть офісні працівники. 
В котельній обладнана затишна кімната відпочинку, 
оснащена всіма необхідними для добової роботи 
предметами, є душова тощо. А головне — котел дає 
можливість зберігати повітря в котельній чистим, 

без загазованості, що є 
важливим фактором для 
збереження здоров'я 
працівників.

Цей позитивний при-
клад лебединських лісів-
ників спонукав до дії інші 
підприємства управління. 
З часом такі ж комплекси 

встановили в котельнях Сум-
ського, Шосткинського, Крас-
нопільського, Лебединського, 
Конотопського, Свеського, Се-

редино-Будського та Кролевецького лісгоспів.
Урешті лісгоспів здійснили реконструкцію діючих 

котлів. Нині в лісгоспах області працює 36 котелень 
на альтернативному паливі. Поряд з високою якістю 
теплозабезпечення, використання відходів дерево-
обробки замість газу, дає підприємствам більше 
одного мільйона гривень економії щомісяця.

То ж тепер, у суворий зимовий період, всі ко-
тельні лісгоспів екзамен на витримку складають на 
«відмінно», забезпечуючи стабільну і надійну роботу.

Про досвід щодо використання біопалива 
рештою лісгоспів області читайте у наступних 
номерах інформаційного вісника.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ПРИЙНЯТО

21 березня 2017 року на засіданні Верховної 
Ради України прийнято розроблений за участю Біо-
енергетичної Асоціації України законопроект № 4334 
щодо стимулювання виробництва теплової енергії 
з альтернативних джерел. За це рішення проголо-
сувало 238 народних депутатів України.

Як повідомив народний депутат України, в. о. 
голови Комітету ВРУ з питань ПЕК Олександр Домб-
ровський, законопроект дає системний інституційний 
інструмент, який дозволить заміщувати дорогий 
імпортний газ українськими альтернативними ви-
дами палива. Для цього в Україні достатньо ресурсу, 
зокрема, близько 100 тис. тонн відходів сільськогос-
подарських культур щорічно. Також існує значний 
невикористаний потенціал вирощування енерге-

тичних культур.
Загалом, реалізація цього закону матиме такі 

позитивні наслідки:
— надання інвесторам гарантії повернення інвес-

тицій у виробництво тепла з альтернативних джерел;
— скорочення імпорту газу на понад 3 млрд. м3 

в рік та заощадження в економіці країни щонайменше 
$ 600 млн. , а з урахуванням мультиплікатору — по-
над $ 3 млрд. ;

— зниження собівартості виробництва теплової 
енергії та тарифів для кінцевих споживачів;

— збільшення до 25 тисяч кількості нових робочих 
місць, зокрема за рахунок розвитку нових вироб-
ництв з вирощування, збирання та транспортування 
місцевих видів палива, виробництва необхідного об-

ладнання, що суттєво 
збільшить надходження 
до місцевих бюджетів.

—  П а р л а м е н т 
прийняв рішення на 
користь енергетичної 
незалежності Украї-
ни, — прокоментував 
прийняте рішення го-
лова Держенергоефек-
тивності Сергій Савчук. — Цей закон буде відповіддю 
на енергетичні виклики, що стають перед країною. 
Він абсолютно патріотичний та економічно вигід-
ний усім — державі, бізнесу і, головне, пересічним 
громадянам.

ПРАВОВЕ ПОЛЕ
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У  наступному  номері  «NOVE ТЕПЛО»
Інтерв'ю з сумським розробником-новатором 
Андрієм Гордіним
Сонячна електростанція на даху - реальність

НАД ТРОСТЯНЦЕМ ЗІЙДЕ НІМЕЦЬКЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ СОНЦЕ

Ще в березні на сесії Тростянецької міської ради 
депутати одноголосно підтримали передачу в оренду 
трьох земельних ділянок загальною площею 9,0619 га 
по вул. Набережній німецькому ТОВ «GLOBAL GREEN 
ENERGY» для встановлення сонячної електростанції 
орієнтовною потужністю 6 МВт. Це досить відома ні-
мецька фірма, основним профілем якої є напрями кла-
сичної та альтернативної енергетики. Вона має намір 
розпочати будівництво на території Тростянецького 
району електростанції на плівкових сонячних батареях. 
Засновники закордонної компанії Олаф та Наталія 
Кнаппе повідомили, що сьогодні реалізується лише 
перший етап реалізації Меморандуму про наміри та 
співпрацю від 9 грудня 2016 року між Тростянецькою 
міською радою та ТОВ «GLOBAL GREEN ENERGY», від-
повідно до якого на території міста загалом планується 
розмістити сонячні та вітрові електростанції проектною 
потужністю до 50 МВт. Спершу розглядалося кілька 
місць в Сумській області під будівництво СЕС, але по 

сукупності показників, в які входили і можливості та 
ефективність роботи місцевої міської адміністрації, 
переможцем інвестиційного проекту став Тростянець.

Фінансування проекту буде забезпечуватися за 
рахунок залучення грошових ресурсів однієї з най-
більших європейських банків груп — Raiffeisen Bank 
International. На цьому етапі вже нинішнього року 
планується створити до 50 робочих місць, задіяних 
на електростанції (обслуговування, охорона тощо). 
Очікується поповнення бюджетів усіх рівнів, при цьому 
до бюджету Тростянця тільки від орендної плати за 
землю щороку надходитиме до 200 тис. грн. Також 
у планах компанії налагодити у Тростянці виробництво 
вуличних світлодіодних ліхтарів на сонячних батареях, 
що також передбачає створення додаткових робочих 
місць на території міста.

Під час робочої зустрічі представників «GLOBAL 
GREEN ENERGY» з керівниками великих підприємств 
району та міста визначилися також й інші перспективи 

співпраці, починаючи від проектів енергозбереження 
в комунальному секторі і закінчуючи великим під-
приємством з виробництва брикетованого палива 
з відходів деревообробки.

ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ

ПІЧКА НА КОЛЕСАХ, АБО "МЕРС" НА ДРОВАХ
Пенсіонер з Корюківки Чернігівської області на-

вчився заощаджувати на бензині. Переробив ста-
ренький німецький седан з бензину на дрова. Пенсія 
ціла, і він щодня за кермом. Його більше не лякають 
ціни на бензин, бо заправляє свого "мерседеса" 
трісками, відходами з лісопильні.

Микола Наумчик, а саме так звуть винахідника, 
заправляє свою іномарку до повного баку дубовими 
друзками, а це приблизно три відра. За підрахунками 
пенсіонера, цього вистачить на 60 кілометрів. Каже, 
що 3 кг дров замінюють літр бензину. Далі пічку на 
колесах треба розтопити, для цього знадобляться 
газета і сірник. У багажнику старенького седана дід 
Микола встановив саморобний апарат, який видо-
буває газ з деревини. Хвилин зо п'ять слід почекати, 
поки нагріється пічка, — і можна заводити.

Виїхати з двору на саморобці діду Миколі вда-
лося не з першого разу. Дружина винахідника Ірина 
каже, що чоловік місяцями не виходив із майстерні, 
усе чаклував і вдосконалював. Вперше, коли виїхав 
на дорогу, сусіди та знайомі постійно зупиняли, аби 
подивитися, що ж саме знаходиться під капотом.

Микола Наумчик цілком задоволений своїм ви-
находом, щоправда каже, що немає такої швидкості, 
як на бензині. Але до 70–80 км/год розганяється. 
Кілометрів через 60 дрова треба підкидати. На да-
лекі відстані бере з собою два мішки друзок. Якщо 
не вистачить — не біда. Адже навкруги заправка на 
заправці. Щоправда, вологі дрова машині не підхо-

дять. Але ж це безкоштовно і… під ногами. Винахід-
ник уже замислив ще одне вдосконалення для авто. 
Хоче розігнати його на дровах до сотні кілометрів. 
Планів, каже, на три життя, але все це треба встиг-
нути зробити за одне. А за бензином винахідник не 
сумує. Вдома у нього нескінченний запас пального 
для машини. У хід ідуть відходи від циркулярки. Пен-
сію ж можна витрачати на тюнінг і не звертати уваги 
на вражаючі ціни на табло заправок.

МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ


