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Вже кілька років поспіль ставки в 
Теремному залишаються без нагля-
ду. Прикро, що одне з кращих місць 
відпочинку для лучан перетво-
рюється на болото. Виявляється, 
що прибирати на водоймах немає 
кому. Екологи, комунальники пере-
водять стрілки один на одного, 
заявляючи, що це не в їхній компе-
тенції. Де шукати відповідальних, 
з’ясовували «Відомості». 

Проект Теремнівських ставків 
був розроблений іще у 1982 році. 
Вже тоді передбачалося, що місци-
на має стати рекреаційною зоною. 
Збудували ці водойми майже за два 
роки часу: звели гідроспоруду, дамбу 
й облаштували пляж. Відтоді карди-
нального чищення ніхто не робив.

Теремнівські ставки географіч-
но розташовані на території міста й 
Луцького району. 

Частина цих водойм (площею 
два гектари), що належить селу Ли-
пини, передана в оренду. В луцько-
му ж мікрорайоні Теремне ставки 
займають 5,9 гектара. На сьогодні 
вони «нічийні», проте через засмі-
чення завдають прикрощів мешкан-
цям прилеглих територій.

Начальник міського департа-
менту ЖКГ Іван Кубіцький каже, 
що відповідальним за впорядкуван-
ня теремнівських водойм поки має 
бути міський відділ екології, проте 
одразу наголошує: «поки що».

— Це водоохоронний об’єкт, 
тому відповідальним за нього й за 
фінансування має бути фонд охо-
рони природи, а весь природно-
заповідний фонд досі належав від-
ділу екології. Сьогодні місто змінює 
підходи до господарювання на таких 
об’єктах. Тому вже готовий проект 
рішення про передання Теремнів-
ських ставків на баланс департамен-
ту ЖКГ. Тому склалася така ситуа-
ція, коли відділ екології вважає, що 
у них уже забрали ці водойми, а нам 
їх ще не передали, — пояснив пан 
Кубіцький.

Комунальник наголосив також, 
що причиною заболочення водо-
ймищ є надлишок органіки. 

— Питання не стояло до цього 
часу, поки не було проблеми. Вона 
виникла, коли з’явився житловий 
масив, люди почали активно прова-
дити господарську діяльність. Боро-
тися з цвітінням води та зарослями 
можна як дешевим, так і дорогим 

способом. Я не спеціаліст у водному 
господарстві, проте знаю, що є риби, 
які споживають річкову траву, — це 
і білий амур, і товстолобик. Другий 
шлях: перевірити прилеглий мікро-
район на дотримання природоохо-
ронного законодавства: чи, бува, ніх-
то з мешканців Теремного не скидає 
самовільно фекалії до ставків. Тре-
тій варіант більш затратний. Ідеться 
про спуск води та механічну очист-
ку дна ставків. Передадуть водойми 
нам — будемо вивчати питання, за-
мовляти проектну документацію та 
займатися ними. Проте ми не про-
фільні в цьому, спеціально навчених 
людей у нас немає, тому доведеться 
шукати організацію, яка б займалася 
ставками, — каже Іван Євгенович.

За його словами, ціна очищен-
ня водойм — у межах півтора-двох 
мільйонів гривень. 

Головний еколог міста Борис 
Сорока повідав «Відомостям», що 
відділ екології проводив обстежен-
ня санітарно-екологічного стану 
ставків. Висновки справді невтішні: 
водне плесо та прибережна смуга за-
смічені, є факти складування побу-
тових відходів, розорювання земель 
для городів, облаштування гноєс-
ховищ, які розміщені у 25-метровій 
зоні від води. Через те, що ставкам 
уже три десятки років, у аварійному 
стані і дамба, і водоскидна споруда. 
Борис Гнатович пояснив: водойми 
замулені, дамба розмивається, а до-
нний водовипуск потребує повно-
го відновлення. До всього ж якість 
води у Теремнівських ставках далека 
від норми, через що міська санстан-
ція і не дозволила відкрити купаль-
ний сезон цього року. 

Детально питання водойм у Те-
ремному вивчатимуть на сесії місь-
кої ради. За прогнозами, їх таки 
передадуть на баланс департаменту 
ЖКГ. А тоді, з появою повноцінного 
господаря, найімовірніше, що наво-
дити лад на Теремнівських ставках 
почнуть якраз із перевірок домівок 
і господарств лучан, які живуть по-
близу, бо ж недаремно кажуть: чисто 
там, де не смітять. 

Ірина КОСТЮК
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Події

ТОЛОКА 

Працівники відділу екології, 
ЖКП і комунальних підпри-

ємств міста вирізали чагарники 
і самосів, зрізали гілля, збирали 
будівельні відходи та побутове 
сміття на території біля вежі Чар-
торийських Державного історико-
культурного заповідника «Старий 
Луцьк».

Згідно з розпорядженням місь-
кого голови Миколи Романюка, 
благоустрій проводиться з метою 
підвищення туристичного іміджу 
міста Луцька, розробки нового ту-
ристичного маршруту, впорядку-
вання території.

На сміттєзвалище у село Брище 
було вивезено понад 12 вантажних 

автомобілів сміття. Роботи з при-
бирання території триватимуть 
ще кілька днів. Потому її планують 
облагородити й відкрити тут ту-
ристичний маршрут.

КОНТРОЛЬ  

Волинських експортерів деревини 
перевірить Євросоюз

Відповідно до директиви Євро-
союзу, на українських, у тому 

числі й волинських, експортерів 
деревини чекають перевірки на 
наявність відповідних документів. 
Про це йшлося під час засідання 
колегії ОДА. 

— З 1 січня Євросоюз почне 
перевірку країн-експортерів де-
рева. Це робиться для того, щоб 
ліквідувати постачання «тіньо-
вої» деревини. Якщо не навчимося 

самі, то нас навчать, — резюмував 
із цього приводу чільник області 
Борис Клімчук.

Керівник обласного управлін-
ня лісового господарства Богдан 
Колісник розповів, що у волин-
ських лісгоспів можуть бути про-
блеми, адже, крім Маневицького 
лісового господарства, решта є не-
сертифікованими. 

Ірина КОСТЮК

ПРОБЛЕМА 

У Луцьку не вистачає вакцини 
для дітей

Міська дитяча поліклініка на-
віть на 30% не забезпечена 

вакциною, необхідною для про-
філактичних щеплень дітей. Про 
це під час засідання виконавчого 
комітету розповіла головний лікар 
медустанови Оксана Лєщинська.

Своєчасність охоплення пер-
винним вакцинальним комплек-
сом (щеплення проти дифтерії, 
правця, коклюшу, поліомієліту) за 
дев’ять місяців цього року стано-
вить 22,11% проти 53,6% у 2010-му 
та 71,9% у 2009-му.

— Невиконання плану ще-
плень зумовлене декількома при-
чинами, а саме: вкрай нерегуляр-
ною централізованою поставкою 
вакцини, негативним ставленням 

батьків до профщеплень, — каже 
Оксана Лєщинська.

Також медик повідомила, що 
чотири місяці вакцини не було 
й в аптечній мережі, тому навіть 
батьки не могли придбати мед-
препарати. Проте дозволити собі 
вакцинувати малят за власний 
кошт може не кожен. Як каже Лє-
щинська, одна доза вакцини вар-
тує 280-340 гривень. А її щонай-
менше треба придбати тричі. За 
даними епідеміологів, цьогоріч у 
Луцьку в п’ять разів зросла захво-
рюваність на коклюш. Головний 
лікар Луцької поліклініки пов’язує 
це з відсутністю вакцини.

Ольга УРИНА

29%
стільки опитаних українців вва-
жають, що нашій країні не треба 
вступати до ЄС. Частиною Євро-
союзу Україну вважають тільки 
38% респондентів, повідомляє 
дослідницьке агентство «IFAK 
Ukraine».

У Луцьку хочуть розібратися з 
«нічийними» кіосками
Перший заступник міського голови Луцька Святослав 
Кравчук нарікає на наявність у місті «нічийних» кіосків. 
За його словами кіоски без господарів знаходяться біля 
18-ї школи, на вулиці Рівненській поруч із автозаводом, 
поблизу тролейбусного управління. Ці споруди, на 
думку Кравчука, псують зовнішній вигляд облцентру, до 
того ж їх використовують як «тумби для сміття». «Чиї це 
кіоски, незрозуміло», — каже перший заступник мера. 
Кравчук пропонує вивезти такі споруди. Лише так, пере-
конаний він, вдасться знайти хазяїв закинутого майна.

У Волинську обласну лікарню 
купили нове обладнання
Волинська обласна клінічна лікарня за результатами 
тендера 11 жовтня уклала угоду з ПрАТ «Укрмед-
техніка» на закупівлю медичного устаткування за 
18 млн. грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з 
посиланням на «Вісник державних закупівель». 
Згідно з документацією конкурсних торгів, лікарнею 
придбано комп’ютерний томограф й ангіографічну 
систему для діагностики. Київське ПрАТ «Укрмедтех-
ніка» належить Костянтину Гаєвському.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ 

На Волинь насувається хвиля невідомої форми грипу

Ймовірна епідемія грипу може 
заполонити Волинь у листопаді 

— грудні. Повторний сплеск прогно-
зують на січень — лютий. Медики 
кажуть: цього року волинянам за-
грожує три типи вірусів грипу. Один 
із них ще жодного разу не сягав те-
риторії України.

Заступник головного санітарно-
го лікаря в області Микола Яцина 
повідомив, що наразі захворюва-
ність на грип серед волинян має не-
значну тенденцію до зростання, але 
загальні показники тримаються на 
рівні минулого року. 

— Як завжди, серед захворілих 
переважають діти, — констатує 
Яцина. — В загальній картині захво-
рюваності вони становлять 62% по 
області. За прогнозами українського 
Центру грипу, цього сезону очіку-
ється епідемія помірної інтенсив-
ності. Епідеміологічний поріг для 
області — 75,5 випадків на десять 
тисяч населення. Наразі цей показ-
ник становить 37. 

Серед інших заходів профілак-
тики головне місце відводять вакци-
нації. За даними Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я, цього сезону 
в Україні та, зокрема, на Волині цир-
кулюватиме три типи вірусів грипу: 
два типу А (каліфорнійський H1N1 
і невідомий поки тип A/PERT), а та-
кож один типу В, який фіксувався на 
Волині торік.

Санепідеміологи кажуть, що не 
знають, як волиняни перенесуть 
новий тип грипу PERT, тому нази-
вають його потенційно небезпеч-
ним, який може спровокувати спа-
лах епідемії.

— Цей збудник не вичерпав сво-
єї епідеміологічної активності, він 
ще жодного разу не циркулював у 
нашій області, тож населення не має 
захисту проти нього, — наголосив 
пан Яцина. 

Порятунок і санстанція, і медики 
вбачають у вчасному щепленні про-
ти грипу.

Каліфорнійський грип небез-
печний ускладненнями. Він реє-
струвався на Волині минулого року: 
лабораторно було підтверджено 26 
випадків грипу H1N1. 

Цього року в Україні дозволені 
до використання сім вакцин: «Ін-
флексал» швейцарського виробни-
цтва, «Флюарикс» (Німеччина), «Ін-
флувак» (Нідерланди), «Ваксигрип» 
й «Інтаза» з Франції та дві вакцини 
російського виробництва — «Грипол 
плюс» і «Гриповак».

За словами Миколи Яцини, ро-
сійська вакцина «Гриповак» реко-
мендована якраз для профілактики 
каліфорнійського грипу, а от щодо 
«Гриполу» чиновник не зовсім упев-
нений: по-перше, він випускається у 
мультидозах, а по-друге, ще не має 
реєстрації.

Як свідчить практика останніх 
років, волиняни найчастіше ку-
пують вакцини двох виробників: 
французького («Ваксигрип») і нідер-
ландського («Інфлувак»). Директор 
державного виробничо-торгового 
підприємства «Волиньфармпостач» 
Михайло Півнюк каже, що ціни на 
щеплення прийнятні для громадян. 
Доза популярного «Ваксигрипу» ко-
штуватиме в середньому 50 гривень, 
«Інфлувак» вартує від 80 гривень, 
швейцарський «Інфлексал» можна 
придбати за 80-85 гривень.

Заступник головного лікаря об-
ласної інфекційної лікарні Галина 
Морочковська каже, що від перене-
сеного грипу в людини формується 
імунітет. 

— Імунітет після перенесеного 
грипу А триває протягом двох років, 
далі стійкого імунітету не залиша-
ється. Варто пам’ятати і про те, що 
вірус мінливий, щороку змінює свої 
антигенні властивості, отже, людина 
стикається кожного разу зі зміне-
ними формами грипу. Проти вірусу 
В імунітет стійкіший і зберігається 
впродовж трьох років, — розповідає 
пані Галина.

Крім того, медики наголошують, 
що, захворівши, варто звернутися 
до фахівця, а не приписувати собі 
ліки самотужки. Тим паче не можна 
переносити грип «на ногах».

Ірина КОСТЮК

З-під вежі Чарторийських вивезли 
12 вантажівок сміття

Теремнівські ставки потребують 
господаря

Випивають 19 026 
бутилок горілкиВитрачають

15 млн 900 тисяч 
на товари та послуги

Випивають
785 457

чашок чаю

Випивають 
261 819

чашок кави

З'їдають 
31 855 кг

цукру

З'їдають 
80 698 кг 
картоплі

Випивають 
114 155 пляшок пива

З'їдають
19 тисяч 112 кг
риби та морепродуктів

Випивають
5327
пляшок вина

З'їдають
212 364
яєць

З'їдають 
53 091 кг
м’яса та 
м’ясопродуктів

З’їдають
98 749 кг
хліба та хлібопродуктів

10 хвилин життя українців
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Що відбувається в маштабах України за десять хвилин. Скільки заробляється та з'їдається.

СТАТИСТИКА 

Якщо не вирішити проблему зараз, лучани втратять одне з кращих 
місць відпочинку


