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З настанням потепління жителі 
Вересневого забили на сполох. 
Налякані вересневці переживають, 
аби через танення снігу їм не до-
велося черпати воду вже з власних 
помешкань. «Відомості» вирішили 
пересвідчитися, наскільки це ри-
зиковано та чим загрожує підняття 
ґрунтових вод на Вересневому 
масиві. Тож разом із депутатом 
міської ради Наталею Бундою ми 
вирушили до страждальців.

Умови, в яких проживають меш-
канці мікрорайону Вересневе, що 
на околиці Луцька, вкотре підтвер-
джують думку: бути городянином 
не завжди означає комфортно жити. 
Люди, звісно, звикли і до бездоріж-
жя, і до відсутності води. І додому 
повертаються в темряві, бо ж на 
вулиці немає жодного ліхтаря, хоча 
стовпи стоять і електролінії про-
ведені. Цим уже нікого не здивуєш, 
до цього якось пристосувалися пен-
сіонери та діти. Страждальці довго 
чекають на централізоване водо-
постачання та каналізацію, а тут, 
як на те, довгожданої води прибуло 
стільки, що рятунку від неї ніякого. 
До цілого букету проблем додалася 
ще одна — льохи та підвали верес-
невців позатоплювало ґрунтовими 
водами. Жителі розповідають, що 
використовувати ці приміщення за 
призначенням вони не можуть уже 
років п’ять, бо цілорічно стоїть вода, 
та цього разу «дарунок» природи 
сягнув небачених позначок. 

Пенсіонерка Галина Кричинська 
відчиняє льох, але туди навіть спус-
титися неможливо: вода сягає схід-
ців. Орієнтовно рівень води стано-
вить до двох метрів. 

— Ото ми мучимося так уже, ма-
буть, років зо шість. Вода то набира-
ється, то відбуває. Гляньте, скільки 
вже її, а це ж іще сніг не весь розтав, 
— бідкається Галина Федорівна.

Жінка розповіла, що таке можна 
побачити у кожного, хто живе на ву-
лицях Далекій, Польовій, Веселій чи 
Весняній. Це лише назви у них такі 
красномовні й мешканці — привітні, 
а про цивілізовані умови проживан-

ня доводиться лишень мріяти. Є тут 
так звана центральна вулиця — Со-
ломії Крушельницької, але нічого 
спільного з традиційними головни-
ми вулицями вона не має. Ні тобі 
асфальту — одне болото, ні елемен-
тарного освітлення. До всього ж над 
нею протягнені високовольтні дроти 
— ходити небезпечно та лячно. 

— Про нас забули взагалі: хоч ми 
і вважаємося ще містом, але живемо 
гірш, як у селі. От неподалік від нас 
Полонка, Гірка Полонка — села, та 
навіть вони освітлені, — перегуку-
ють одна одну місцеві жительки. — 
Та найбільше турбує, звичайно, вода 
в погребах: так високо, як зараз, вона 
ще не піднімалася.

Активістка Вересневого Лідія 
Школа каже, що викачувати воду з 
льохів немає сенсу, бо її все одно на-
береться стільки ж само за годину.

— Протягом року вона нікуди не 
дівається, а це ж руйнує фундаменти 
будинків. Будівлі просідають. У ха-
тах вогко, стіни тріскають, цвітуть. 
Ще, чого доброго, без домівок за-
лишимося, повторимо долю закар-
патців. Ми вже й не знаємо, звідки 
чекати допомоги. Городи є майже у 
кожного, проте тепер постає питан-
ня: чи варто за ними доглядати, якщо 
немає куди заховати врожай. Карто-
пля псується, в’яне, для консервацій 
теж треба місце, — скаржиться пані 
Лідія.

Викручуються, хто як може. Ста-
ренька Галина Кричинська каже, що 
частину овочевого врожаю тримає в 
хліві, та жінці пощастило, бо має ще 
один погріб, до якого вода поки не 
дісталася. 76-річна Ольга Лівкова зі 
слізьми на очах розповідає, що зму-
шена складати картоплю в коридорі 
власної оселі, та довго вона там не 
пролежить.

Мешканка Вересневого Ольга 
Примачок у своєму господарстві 

мала два льохи. Наразі обидва запо-
внені водою по вінця.

— Раніше води у льосі було до 
колін, то можна було ще на верхніх 
полицях поставити якусь закрутку, а 
зараз і того нема. Городину спочатку 
відвозили до сватів у Промінь, тепер 
зять обклав стіни в хліві скловатою 
та пінопластом, тож уже маємо щось 
подібне до погреба, — розповідає 
пані Ольга.

Люди кажуть, що готові склас-
тися грішми, аби якось зарадити 
прибуванню води. Ті, хто більше 
цікавився проблемою, розповіли 
«Відомостям», що подібна ситуація 
була у селі Гаразджа. Мовляв, там 
теж затоплювало підвали будинків і 
погреби, проте вдалося зробити дре-
наж території, завдяки чому рівень 
води навіть у криницях не піднімав-
ся. Та вересневці наголосили, що 
все-таки розраховують на підтрим-
ку влади: хай її коштом і силами 
буде підготовлена хоча б проектно-
кошторисна документація, інші ви-
трати вони візьмуть на себе. 

Міська обраниця Наталя Будна 
запевнила, що звернення від жи-
телів Вересневого не залишиться 
поза увагою, адже люди страждають 
тривалий час, причому, якщо ще до 
пересування без вуличного світла не 
асфальтованою дорогою вересневці 
звикли, то проблему підтоплення їх-
ніх домівок затягувати не варто. 

Оце і є реалії життя на вулицях 
із красномовними назвами. Льохи 
стали домашніми басейнами, перші 
тріщини у стінах житлових будинків 
уже пішли, боротися зі цвіллю в хаті, 
а головне — дихати нею, вереснев-
цям уже не сила. Чого ще треба чека-
ти, аби нарешті зрушити цю справу 
з місця? Чи, може, міським чинам 
простіше переселити вересневців у 
нові помешкання?

Ірина КОСТЮК
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Події

ВИПРОБУВАННЯ НА ЯКІСТЬ 

Фахівці забракували гречану 
крупу й оселедець 

Фахівцями випробувального 
центру ДП «Волиньстандарт-

метрологія» в лютому цього року 
проведено за зверненням суб’єктів 
підприємницької діяльності ви-
пробування 204 зразків харчової 
продукції, виготовленої на Волині 
та в інших регіонах держави.

У результаті проведених ла-
бораторних досліджень виявлено, 
що вимогам чинних нормативних 
документів не відповідало вісім-
надцять зразків, що складає 8,8% 
від загальної кількості перевіре-
них продуктів. Невідповідність 
встановлено за органолептични-
ми, фізико-хімічними показника-
ми та показниками безпеки.

Серед наданої на випробуван-
ня харчової продукції забраковані: 
крупа проділ гречаний (завище-
ний вміст металомагнітної доміш-
ки); кислота лимонна (занижена 
масова частка вологи); крохмаль 
картопляний (занижена масова 
частка вологи); пресерви рибні: 
«Оселедець атлантичний марино-
ваний в олії (філе-шматочки)» й 

«Оселедець «Матьє» з ароматом 
копчення в олії зі спеціями (філе-
шматочки)» (занижена маса нетто, 
яка вказана на етикетці, відповід-
но на 8,6% і 10%); фарш курячий 
дрібного помолу (завищений роз-
мір кісткових включень) та інше.

За результатами проведених 
досліджень усі замовники отри-
мали відповідні протоколи випро-
бувань щодо якості та безпечності 
наданої харчової продукції.

НЕВИРІШЕНА ПРОБЛЕМА 

Невирішеною є проблема роз-
шуку призовників, які ухиля-

ються від проходження строкової 
військової служби. Після осіннього 
призову 2010 року у розшуку пере-
бували 460 осіб. Згідно з законом, 
це завдання органів внутрішніх 
справ. Однак реально розшуком 
призовників займаються тільки 
військові комісаріати.

Голова обласної призовної ко-
місії Олександр Курилюк вказав і 

на недоліки у роботі територіаль-
них призовних комісій. Зокрема, 
звернув увагу на якість обстежен-
ня призовників. Восени 2010 року 
зі збірного пункту Волинського 
ОВК за станом здоров’я було по-
вернуто 17 юнаків. Виявилося, що 
не всі райони області забезпечені 
стаціонарними призовними діль-
ницями. З 18 дільниць вісім пра-
цюють на базі центральних район-
них лікарень і поліклінік. 

НЕСТАЧА 

На весняно-польові роботи селянам бракує коштів

До початку посівних робіт зали-
шилося кілька днів, але не всі 

сільськогосподарські підприємства, 
а тим паче селяни готові до них. При-
чина зрозуміла — в нинішніх склад-
них економічних умовах багато хто 
задумується над тим, чи взагалі вар-
то щось сіяти. Коштів бракує на все: 
насіння, пальне, мінеральні добри-
ва. Начальник обласного управління 
АПР Юрій Горбенко повідомив, що 
цьогоріч волинська влада має намір 
збільшити площі посівів жита, греч-
ки, цукрового буряка. Та чи здатні 
селяни реально втілити ці задуми — 
питання відкрите.

В обласному управлінні АПК 
розповіли, що на цей рік потреба 
сільгоспвиробників у кредитах ста-
новить 160 мільйонів гривень, при-

чому 60 мільйонів потрібно уже для 
весняно-польових робіт, а саме — 
на закупівлю мінеральних добрив, 
пального та насіння.

Пан Горбенко повідав також про 
можливі джерела матеріальних ре-
сурсів для сільгоспвиробників, нази-
ваючи серед них банківські кредити 
та форвардні операції з державою. 

Як відомо, станом на 2010 рік се-
лянський борг перед банками стано-
вив 227 мільйонів гривень. Заступ-
ник голови ОДА Віталій Карпюк 
каже, що близько 30 мільйонів гри-
вень заборгованості є безнадійними. 
З цієї позиції банки з обережністю 
підходять до кредитування сільсько-
го господарства. Тож у Турійському 
та Ковельському районах іще жод-
ного кредиту не взято.

Крім того, урядовці вирішили 
посилити продовольчу безпеку кра-
їни за допомогою форвардних за-
купівель агропродуктів. Ці закупки 
забезпечать виробникам часткове 
фінансування посівів і збут продук-
ції за домовленою ціною. Держава 
для форвардних закупівель виділи-
ла п’ять мільярдів гривень у бюджеті 
на 2011 рік. Волинь же, за словами 
Юрія Горбенка, може отримати з 
цього ласого шматка максимум 40 
мільйонів гривень.

Щодо пільгового пального для 
виробників сільгосппродукції, то 
Віталій Карпюк заборонив своїм 
підлеглим завчасно про це говорити 
й обнадіювати селян, мовляв, буде 
вказівка — тоді буде й пальне.

Ірина КОСТЮК

ПЛАНИ 

Профспілки будуватимуть на 
Світязі волинський «Артек»

Попри те, що санаторій «Пролі-
сок» справно приймає охочих 

на лікування та відпочинок, здо-
буває всеукраїнське визнання та 
нагороди, за нього досі триває су-
дова тяганина. Про нові подробиці 
конфлікту розповів голова Волин-
ської обласної ради.

КП «Санаторій матері і дитини 
«Пролісок», що у селі Грем’яче Кі-
верцівського району, не поділили 
між собою обласна влада й облас-
на федерація профспілок. 

— Мирова домовленість між 
керівником ради Федерації проф-
спілок Волині Іваном Карпомизом, 
головою ОДА Борисом Клімчуком 
і попереднім головою облради 
Анатолієм Грицюком дотриму-
ється, — повідомив Войтович. 
— Йшла мова, щоб за «Пролісок» 
профспілкам перерахувати три 

мільйони. Ця сума така незрозумі-
ла. Чому не п’ять, вісім чи один? 

Голова обласної ради наголо-
сив, що гроші виділять тільки тоді, 
коли буде представлено план їх ви-
користання.

— Сказали, що хочуть розбу-
довувати волинський «Артек» на 
базі табору «Супутник». Це берег 
Світязя. Будівлі дуже ветхі, при-
мітивні, водовідведення, комуні-
кацій немає. Як на мене, то там не 
перебудовувати треба, а починати 
нове будівництво. Звісно, у три 
мільйони не вкладеться.

Насамкінець Володимир Вой-
тович наголосив, що судову тяга-
нину щодо «Проліска» треба при-
пинити, навіть якщо доведеться 
брати гроші з обласного бюджету. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Автомобіль «Пежо» наїхав на 
двох дорожників
14 березня 2011 року 28-річний Олександр К., 
житель міста Ковель, керуючи автомобілем «Пежо» 
по автодорозі біля села Старі Кошари, скоїв наїзд на 
57-річного Івана Х. і 54-річного Віктора В., які також 
є ковельчанами. Чоловіки на той момент проводили 
дорожні роботи на узбіччі. Внаслідок цього ДТП оби-
два дорожники отримали тілесні ушкодження.

Табачник пообіцяв усім 
школам 4G-інтернет
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник виступає за 
дистанційне навчання в школах і ВНЗ через підклю-
чення шкіл до високошвидкісного широкосмугового 
Інтернету в форматі 4G. «Тоді ми забудемо, що таке 
карантин, що таке зупинка занять, бо кожна дитина 
зможе працювати на відстані», — сказав Табачник 
у Полтаві. Чільник Міністерства освіти вважає, що 
завдяки новому проекту якість освіти буде підвищу-
ватися не тільки в обласних центрах і містах, але і в 
сільській місцевості.

460 допризовників перебувають 
у розшуку 

У мешканців Вересневого води в 
льохах щороку більшає

Льохи по вінця заповнені водою

У мешканки Вересневого Галини Кричинської просідає будинок та тріскають стіни


