
Нещодавно у бесіді зі мною відо-
мий волинський журналіст ска-

зав:
— Анастасіє Антонівно, ви дуже 

гарно виглядаєте на свої 85 літ, ма-
буть, багато танцювали в молодості?

Я відповіла йому на цей комплі-
мент так:

— У мене не було молодості: у 16 
років узяла в руки автомат, із парти-
занського загону мене відправили 
через лінію фронту, потім воювала 
зв’язківцем у складі 13-ї армії, ді-
йшла аж до міста Чопа. Після двох 
тяжких поранень війна для мене 
закінчилася, але й у повоєнні роки 
довелося багато працювати і пере-
жити. У Луцьку мешкаю з 1985 року.

Зі свого великого життєвого до-
свіду добре знаю, як небагато є на 
світі людей справді з роботящими 
умами й руками. Недарма в народі 
кажуть: язиком молоти — не мішки 
носити. Тих, хто меле язиком, наба-
гато більше. А світ якраз тримається 
на інших…

До чого веду? Як учасниця бо-
йових дій та інвалід першої групи 
часто поправляю своє здоров’я у Во-
линському обласному госпіталі для 
інвалідів війни. Торік, наприклад, 
була тут аж чотири рази. Цей гос-

піталь став для багатьох ветеранів 
практично другим домом. І, дякува-
ти Богу, є люди, які роблять для нас 

цей дім затишним і корисним. Тут є 
сучасне обладнання, прекрасний ме-
дичний персонал на чолі з головним 

лікарем Тетяною Олександрівною 
Масіковою. Я вдячна лікарю-карді-
ологу Зої Євгенівні Шарук, яка тур-
бується про моє здоров’я, медичним 
сестричкам, завжди уважним і до-
брозичливим до нас, ветеранів. 

Окремо хочу сказати про народ-
ного депутата України Ігоря Петро-
вича Палицю. Він за власні кошти 
закупив для нашого госпіталю лише 
за останні кілька місяців різного 
медичного обладнання майже на 
150 тисяч гривень, передплатив для 
людей похилого віку обласні газети. 
А напередодні Пасхи і Дня Перемо-
ги мої ветерани отримали від фонду 
гарні подарунки і продуктові набори.

Кажу «мої ветерани», бо я очо-
люю велику ветеранську організа-
цію при 11-му ЖЕКу міста Луцька. 
Тут моїх ветеранів аж 250. І всі вони 
дуже вдячні Ігорю Петровичу за 
його увагу до нас. 

Ми чуємо, що Ігор Петрович 
Палиця має намір іти до Верховної 
Ради  України від нашого міста. Усі 
мої 250 ветеранів і я разом із ними 
готові підтримати таку людину. Хоч 
сьогодні ми проголосували б за Іго-
ря Петровича Палицю. 

Анастасія Огороднікова, 

лучанка, 85 років 

У 2015 році Луцьк може накрити 
сміттєва криза. Проектні потужнос-
ті полігона у селі Брище, де складу-
ються відходи з обласного центру 
та Луцького району, розраховані 
тільки на два роки. Щодня з міста 
вивозиться 1300-1500 кубічних 
метрів сміття, за рік — 570 тисяч 
кубів різного непотребу. Разом із 
пляшками, пакетами, недоїдками, 
уламками меблів у контейнери ви-
кидають перегорілі лампи, неробо-
чі батарейки і термометри. А далі 
все це «кочує» на звалище, де пари 
ртуті вивільняються з оболонок, по-
трапляють у повітря та ґрунт. Ртуть, 
що міститься у енергозберігаючих 
лампах, належить до першого кла-
су небезпечності. А вміст звичайної 
пальчикової батарейки отруює три 
кубометри ґрунту або ж 400 літрів 
підземних вод. Але куди подіти 
загрозливі відпрацьовані прилади, 
якщо їх ніде не приймають і не 
переробляють?

Влада визнає існування пробле-
ми, наголошує, що з часом вона тіль-
ки загострюється, проте конкрет-
ного плану дій для її вирішення ні в 
кого нема. 

— За 2011 рік в атмосферу Во-
линської області було викинуто 14,5 
тисячі тонн шкідливих речовин. Це 
майже 70 кг на кожного мешканця. 
В області накопичено близько 2,5 
тисячі тонн небезпечних відходів, 

що потребують знешкодження й 
утилізації, — повідомив начальник 
відділу екології міської ради Борис 
Сорока. — Найбільш поширеними 
сьогодні ртутьвмісними відходами є 
відпрацьовані люмінесцентні лампи 
та батарейки: виробники вказують, 
що їх не можна викидати разом із 
іншим сміттям. 

Споживачі готові віднести від-
працьований прилад «куди треба», 
та в Луцьку і більшості населених 
пунктів України просто нікуди.

— Щодня в Україну ввозиться 
10 тонн батарейок і приблизно така 
ж кількість кожного дня потрапляє 
у смітники. 100% опитаних лучан 
користуються батарейками, майже 
половина — 47,6% — використовує 
енергозберігаючі лампи, — розпо-
вів директор громадської організації 
«Волинський інститут підтримки 
та розвитку громадських ініціатив» 
Петро Лавринюк.

Громадські активісти провели 
дослідження, чи обізнані лучани з 
небезпечністю ртутьвмісних прила-
дів, які є практично у кожному домі, 
офісі, магазині, та як із ними пово-
дяться.

— На питання, чи вважають 
вони себе екологічно свідомими 
громадянами, понад 68% опитаних 
лучан відповіли ствердно, — заува-
жив Петро Лавринюк. — При цьому 
майже 62% респондентів зізнались, 
що викидають використані прила-

ди з вмістом ртуті на смітник, 16,7% 
зберігають їх удома, що є прямою за-
грозою для мешканців, а 21% узагалі 
не знають, як поводитися з відпра-
цьованими елементами живлення.

Закономірно, що населення не 
знає, куди подіти маленькі хімічні 
«бомби», адже це питання не вирі-
шене ні на державному, ні на місце-
вому рівні.

— У місті нема організації чи 
підприємства, які би займались 
збором енергозберігаючих ламп і 
ртутьвмісних приладів, — констату-
вав начальник відділу екології. — В 
усьому Західному регіоні працює 
тільки дві фірми — рівненська «Еко-
Хелп» і львівська «Екоцентр». Міс-
цеві підприємства, установи, орга-
нізації напряму мають підписувати 
договори з цими фірмами щодо ути-
лізації відпрацьованих небезпечних 
приладів. За минулий рік із Луцька 
в Рівне було відправлено 14900 лю-
мінесцентних ламп, у Львів — 8900. 
Але багато невеличких фірм не укла-
дають угод про переробку, а просто 
викидають у смітник, у прибережні 
смуги річок, на стихійні сміттєзва-
лища. Ми проводили переговори з 
фірмами-утилізаторами. У Львові 
сказали, що за переробку однієї від-
працьованої лампи людині треба 
заплатити 4,5 гривні. Зрозуміло, що 
населення на це не погодиться. Про-
позицій від Міністерства екології не 
надходить жодних, а на рівні регіону 
подолати проблему самотужки важ-
ко. 

Наразі чиновники пропонують 
такий вихід: створити умови для 
підприємця, який готовий збирати 
лампи й батарейки у Луцьку. 

— Треба дати доручення кому-
нальному підприємству «Луцьксвіт-
ло», щоб облаштувати у їхніх склад-
ських приміщеннях пункт збору 
ламп, батарейок і всіх ртутьвмісних 
приладів від населення, — запро-
понував начальник ековідділу. — Є 
попередня домовленість із фірмою 
з Рівного, що на безоплатній осно-
ві, за угодою про співпрацю у ви-
рішенні екологічних проблем, вони 
централізовано забиратимуть ці 
відходи на переробку. Якщо вдасть-
ся все організувати, це буде перший 
конкретний крок. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Події

500
до стількох доларів у місяць 
заробляють у Польщі 
українки, які працюють 
нянями і вільно володіють 
польською мовою. Про це 
пише газета «Сегодня».

За реєстрацію худоби селяни 
платитимуть менше
У Волинській обласній держадміністрації 
повідомили, що внесено зміни до тимчасових 
тарифів на роботи та послуги з ідентифікації 
і реєстрації тварин, що затверджені наказом 
ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».
Тимчасовий тариф діятиме з 12 червня по 1 вересня 
і поширюється на власників особистих селянських 
господарств. Розмір такого тарифу — 19,80 гривні з 
ПДВ. Раніше за ідентифікацію чи реєстрацію тварин 
сплачували 47 гривень із ПДВ.

Ігор Палиця подарував сертифікат 
на 100 тисяч журналістам на 
добудову бази відпочинку 
Увагою і відзнаками у День журналіста волинських медійників 
не оминули влада, правоохоронні органи, громадські 
організації. Та особливо приємний сюрприз працівникам 
ЗМІ зробив народний депутат, засновник фонду «Новий 
Луцьк» Ігор Палиця. Через свого батька Петра Палицю він 
передав обласній організації Національної спілки журналістів 
сертифікат на 100 тис. гривень для добудови міжнародного 
оздоровчого центру для журналістів на озері Світязь.

Волині для боротьби з повенями 
додатково виділять 17 мільйонів

Кабмін для запобігання підто-
пленням на території Волині 

цього року виділить ще 17 мільйо-
нів гривень. Про це заявив волин-
ський губернатор Борис Клімчук.

«Минулого року для нашої 
області з резервного фонду уряд 
виділив 22 мільйони гривень. 
Цьогоріч нам мають виділити ще 
17 мільйонів гривень, щоб завер-
шити розпочате у Ківерцівському, 
Старовижівському, Ратнівському, 
Маневицькому, Любешівському та 

Ковельському районах», — зазна-
чив Клімчук.

На його думку, «треба зробити 
ці роботи і забути, що таке підто-
плення». 

«Ми будемо мати хорошу ре-
гуляцію стоку води: йтиме велика 
вода — скинемо надлишки, а як 
ітиме посуха, то спеціалісти вод-
ного господарства перекривати-
муть дамби, і вода залишиться у 
полях», — повідомив голова Во-
линської ОДА.

Ртуть викидають прямо 
під будинки

Усі мої 250 ветеранів хоч сьогодні проголосували б 
за Ігоря Палицю

Санепідемстанція виявила у 
водах річки Турії кишкову па-

личку. Медики зазвичай щороку в 
кінці травня беруть воду для до-
слідження на відповідність гігіє-
нічним нормам. Не став винятком 
і нинішній рік. 

Епідеміологи взяли воду в ра-
йоні водосховища та на міському 
пляжі, здійснили дослідження за 
мікробіологічними показниками 

якості води і виявили високий 
вміст лактозопозитивних киш-
кових паличок (більше 24000 при 
нормативному значенні до 10000). 

До речі, такий самий висно-
вок вони зробили й торік. Тоді 
комунальному підприємству «До-
бробут» було рекомендовано вста-
новити в спеціально відведених 
місцях для купання таблички з на-
писом «Купатися заборонено».

Загрози знищення плантацій чорниць 
на Волині немає

У кафе люди 
потруїлися 
домашніми 
харчами

Люди в луцькому кафе отру-
їлися домашніми сальтисо-

нами і ковбасою, повідомили у 
санепідемстанції.

Люди, шпиталізовані з озна-
ками харчового отруєння у 
Луцьку, отруїлися у кафе «Скіф» 
продуктами, принесеними з 
дому. Це підтвердила головний 
державний санітарний лікар 
у Волинській області Наталія 
Янко.

Нагадаємо, що 28-29 травня 
з попереднім діагнозом «гастро-
ентероколіт» звернулися до об-
ласної інфекційної лікарні вісім 
осіб, серед них — одна дитина. 
Вони напередодні святкували 
день народження у кафе «Скіф».

Як встановили фахівці сан-
станції, люди отруїлися ковба-
сою та сальтисонами, прине-
сеними з дому. Адже 27 травня 
у цьому ж кафе святкували ве-
сілля, але тут минулося без екс-
цесів. Усіх жертв отруєння, крім 
дитини, вже виписали. У неї ще 
залишилися симптоми гострої 
респіраторної інфекції. У сан-
станції підтвердили, що у хворих 
виявили сальмонельоз.

Голова Волинської облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук провів 

нараду щодо дотримання порядку 
заготівлі, експорту ягід і грибів з 
участю представників контролю-
ючих органів і бізнесу.

Заступник начальника ДПС 
у Волинській області Мирослава 
Конечна зазначила, що до бюдже-
тів усіх рівнів вдалося залучити 10 
мільйонів 294 тисячі гривень, що 
на шість мільйонів більше, ніж у 
2010 році. Цим бізнесом на Волині 
займалось 39 суб’єктів господарю-
вання. Вони заготовили й експор-
тували 3,5 тисячі тонн продукції.

А начальник управління лі-
сового та мисливського госпо-
дарства області Богдан Колісник 
наголосив, що лісові квитки, які 
повинні бути на кожному заготі-
вельному пункті, тепер видавати-
муть через міські та районні до-
звільні центри.

Бізнесмени висловили своє 

хвилювання з приводу заготівлі 
чорниць так званими «гребін-
ками», мовляв, через деякий час 
плантації цих ягід можуть суттєво 
зменшитись. Їх заспокоїли екологи 
та лісники, зазначивши, що загро-
зи для волинських чорниць немає.

Анастасія Огороднікова

У воді ковельської Турії знайшли кишкову 
паличку
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