
Як розповів газеті «Відомості» за-
ступник начальника Державної 

екологічної інспекції у Волинській 
області Олександр Ткачук, минуло-
го тижня за номером гарячої лінії 
зателефонували рибалки з Ковеля. 
Вони повідомили, що у річці Турія 
поблизу міста пливе мертва риба. 
Працівники екоінспекції залучили 
спеціалістів ветеринарної служби та 
рибінспекції, щоб підрахувати збит-
ки. Та коли приїхали на місце, то ма-
сово загиблої риби не виявили.

— Ми виміряли рівень кисню, — 
розповідає Олександр Вікторович. 
— На території від водосховища до 
очисних споруд він був у нормі — 
від 5 мг/л до 7 мг/л. Нижче за течі-

єю, приблизно за кілометр, також не 
спостерігалося порушень. А от за се-
лом Бахів рівень різко впав і стано-
вив приблизно 0,8 мг/л, тоді як для 
нормальної життєдіяльності риби 
він повинен становити 2,2 мг/л. Од-
нак сказати, що стало причиною 
низького рівня кисню, ми не може-
мо. Адже наші лабораторії не такі 
потужні, й вони вимірюють тільки 
кількість. Можливо, доведеться пе-
редати матеріали до правоохорон-
них органів, також будемо звертати-
ся в органи влади, щоб ті посприяли 
розслідуванню справи і, якщо ви-
никне потреба, здали воду на аналіз 
до спеціалізованих інститутів. 

Також, за словами Олександра 

Ткачука, візуально було помітно 
вздовж річки плями невідомого по-
ходження. Ситуацію взялися про-
яснити спеціалісти ветеринарної 
служби. Результати лабораторного 
дослідження встановили погіршен-
ня гідрохімічних показників води. 

Протягом 9-10 липня почала 
надходити інформація про загибель 
риби в річках Прип’ять і Стохід.

— Погіршення гідрохімічних по-
казників спричинено в першу чергу 
аномально високою температурою, 
— запевняє Олександр Вікторович. 
— Наявність у воді високого вмісту 
амонію сольового, нітритів, низький 
рівень розчиненого кисню свідчать 
про органічне забруднення річки 

та процеси розкладу органічної ре-
човини у воді. Тобто внаслідок дії 
високої температури відбувається 
гниття водної рослинності, інтен-
сивне розмноження мікроорганіз-
мів і комах. Свій негативний вплив 
на річку Турія — нижче очисних 
споруд — має й «Ковельводоканал», 
у стічних водах якого встановлено 
перевищення гранично допустимих 
скидів стічних вод по амонію сольо-
вому в 2,7 разу, по нітритах — в 2,5 
разу. До Ковельського УВКГ будуть 
вжиті санкції, передбачені чинним 
законодавством. Направлена фак-
сограма про негайне усунення по-
рушення.

За попередніми даними, дія 

аномально високих температур є 
причиною мору риби також у річ-
ках Прип’ять і Стохід. Екоінспекція 
звернулася до влади Любешівського, 
Маневицького, Рожищенського та 
Камінь-Каширського районів щодо 
моніторингу водойм на їхніх терито-
ріях для виявлення фактів загибелі 
риби, організації видалення мертвої 
риби та її знешкодження. Адже її 
розкладання у водоймі може викли-
кати погіршення і без того складної 
екологічної ситуації.

На запитання, чи можна у річках 
купатися, Олександр Ткачук відпо-
вів, що можна, адже низький рівень 
кисню у воді не загрожує людині. 

Людмила ШИШКО

Мінкульт Білорусі хоче виста-
вити на продаж інвесторам 

занедбані історичні будівлі за ба-
зову величину (нині вона стано-
вить 100 тис. білоруських рублів, 
або близько 100 гривень), повідо-
мив начальник управління з охо-
рони історико-культурної спад-
щини країни Ігор Чернявський. 

Під покинутими у законі ро-
зуміються будівлі, які не викорис-
товуються більше двох років або 
використовуються не за призна-
ченням, пише «Лента». При цьому 
за одну базову величину придбати 

об’єкти можна буде лише за від-
сутності на них попиту з боку 
учасників аукціонів (у іншому разі 
вони будуть продані на традицій-
них торгах). 

Зі слів чиновників, нова схема 
стимулює інтерес інвесторів до від-
новлення старовинних будинків, 
насамперед родових садиб. Перед-
бачається, що після реконструкції 
вони будуть використовуватися у 
рекреаційній галузі. Перелік ма-
єтків, які пропонують передати ін-
весторам на пільгових умовах, уже 
сформований.
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Події
Шахтарі Донбасу пішою ходою рухаються 
на Київ

Занедбані старовинні будинки в Білорусі 
продають за 100 гривень

Близько двох тисяч гірників 
Донбасу 4 липня відправилися 

з міста Брянка (Луганська область) 
до Києва пішки, щоб вимагати від 
уряду розв’язання проблеми шах-
тарів.

Як повідомив глава Координа-
ційної ради шахтарських інвалід-
ських, ветеранських організацій 
України Юрій Хохлов, таке рішен-
ня було ухвалене на Вседонбасько-
му сході громадян, у якому брали 
участь шахтарі Луганської, Доне-
цької і Дніпропетровської облас-
тей, повідомляє інформаційний 
сайт ngo.donetsk.ua.

За словами Хохлова, приво-
дом для проведення збору стало 
порушення норм Гірничого зако-
ну в частині постачання вугіллям 
пенсіонерів закритих шахт. Так, у 
Луганській області за минулі роки 
гірникам-пенсіонерам не довезли 
130 тисяч тон вугілля. При цьому 
норма призначеного палива по-
стійно знижується: замість 5,9 т 
на рік шахтарям пропонують лише 
3,1 т. Хохлов також повідомив, що 
основна вимога учасників сходу: 
кожна шахтарська сім’я повинна 
одержувати, як передбачено за-
коном, 5,9 т вугілля щороку. Крім 
того, серед вимог ліквідувати роз-
поділ регресників на тих, хто пра-
цював на ліквідованих і на звичай-
них шахтах. А також повернути 
шахтарські пільги шахтобудівни-
кам, шахтопрохідникам, рятуваль-
никам. 

Учасники зібрання ухвалили 
рішення про початок безстрокової 
акції протесту до повного задово-
лення вимог. У Києві пообіцяли 
бути до Дня шахтаря.

Блаженніший Любомир ГУЗАР:

Українцям для утвердження державності бракує 

напористості, патріотизму та любові до України

ООН гарантує свободу слова 
в Інтернеті
В ООН прийнята резолюція, що гарантує права 
людини на свободу слова в Інтернеті. За резолюцію 
проголосувало 47 країн-членів Ради з прав людини 
ООН, передає Reuters. У резолюції РПЛ ООН закли-
кає всі держави дотримуватися припису й охороня-
ти право громадянина на свободу слова в Мережі. 
Китай і Куба висловили застереження до резолюції, 
але підтримали її. Це перша резолюція ООН за всі 
часи, що підтверджує права людини в Інтернеті.

Китайським чиновникам 
заборонять розкішні речі
Уряд у Китаї заборонить державним організаціям 
витрачати бюджетні кошти на предмети розкоші, до-
рогі закордонні поїздки та занадто щедрі прийоми, 
пише 24tv. Нові правила впровадили через невдо-
волення населення. Люди вважають такі витрати од-
ним із варіантів корупції. Раніше схожі заходи вжила 
влада окремих провінцій. У результаті 1400 дорогих 
автомобілів із муніципального парку виставлено на 
продаж.

84
приблизно стільки тисяч укра-
їнців нині будуть брати участь 
у державній програмі здешев-
лення кредитів на квартири 
(«Доступне житло»), повідомив 
міністр регіонального розвитку 
та ЖКГ Анатолій Близнюк.

Зустріч Любомира Гузара з головою облдержадміністрації Борисом Клімчуком

Путін планує давати російське 
громадянство тим, хто народився в СРСР

Через аномальну спеку в річках Волині гине риба

2

Президент Росії Володимир Пу-
тін вважає за необхідне повер-

нутися до питання про полегше-
ний порядок надання російського 
громадянства колишнім грома-
дянам СРСР. Про це він сказав на 
нараді послів і постійних пред-
ставників Росії в Москві, передає 
«Українська правда».

За його словами, необхідно 
знову повернутися до питання про 
полегшений порядок надання ро-
сійського громадянства тим, хто 
був громадянином СРСР, і прямим 
нащадкам народжених у Радян-
ському Союзі або навіть у Росій-
ській імперії.

«Роль співвітчизників, що по-
стійно проживають за кордоном, 
вимагає ґрунтовного переосмис-
лення. Багато хто хоче бути корис-
ним своїй історичній батьківщині, 
хоче підтримати її, а наші закор-

донні установи все-таки іноді не-
дооцінюють такі настрої та мож-
ливості», — відзначив Путін.

Раніше представники правих 
сил неодноразово заявляли, що 
Росія активно паспортизує гро-
мадян Севастополя. У той же час 
в Україні подвійне громадянство 
заборонене.

Днями на Волині побував Блажен-
ніший Любомир Гузар. Людина, 
котра без сумніву є духовним авто-
ритетом для багатьох українців. 
Багаторічний глава УГКЦ (із 2005 
до 2011 р.) прибув до обласного 
центру на запрошення екзарха 
Луцького владики Йосафата, аби 
привернути увагу громадськості до 
відзначення на державному рівні 
120-ї річниці від дня народження 
патріарха Йосипа Сліпого. В не-
простий час, час духовної кризи 
в суспільстві, до настанов і порад 
Любомира Гузара прислухається 
увесь світ. Українцям, переконаний 
Блаженніший, для повноцінного 
утвердження своєї державності 
бракує «напористості, патріотизму 
та любові до України». В той же час 
він вважає, що лише кілька регіонів 
держави зуміли зберегти свою 
культурну та духовну ідентичність. 
Серед них — Волинь. 

Хоча Любомир Гузар торік не-
сподівано для усіх заявив про те, 
що йде з посади провідника УГКЦ, 
все ж із духовних горизонтів він не 
зійшов і досі виконує свою просвіт-
ницьку місію. Правда, видно, що не-
легко йому даються візити і робочі 
поїздки. Блаженніший майже нічого 
не бачить. Ходить не без допомоги 
сторонніх. Але, попри все, знаходить 
у собі сили й енергію давати гідну 
відсіч загрозам, що нині постають, 
на його думку, перед Україною. Зна-
ходить силу бути гідним прикладом 
для інших. Так, як колись слугував 
для нього прикладом Йосип Сліпий.

Серед основних уроків, які він 
перейняв у Йосипа Сліпого (а Лю-
бомир Гузар мав честь працювати 
пліч-о-пліч із ним): уроки вірнос-
ті Богу, любові до праці та Церкви. 
Тому заходи з відзначення ювілею (а 
деякі з них відбудуться і на Волині) 
— данина пам’яті про сподвижниць-
ку місію Йосипа Сліпого, його вели-
чезну роль у постанні Української 

держави.
У рамках візиту на Волинь від-

булася зустріч Блаженнішого з голо-
вою облдержадміністрації Борисом 
Клімчуком. Ось що Любомир Гузар 
скаже про цю розмову згодом — під 
час прес-конференції для місцевих 
ЗМІ:

— То є цікава річ. Я не бачу. Я — 
незрячий. Майже цілковито. І тому 
не можу читати ані книжок, ані ча-
сописів, нічого… Переважно слу-
хаю… Я згадав голові вашої області, 
що мені дуже приємно чути таку річ: 
радіопередачі (особливо ті, що сто-
суються культури) дуже часто згаду-
ють різні заходи, які проводять тут, 
у Волинській, Рівненській областях. 
Ще є одна така — Черкаська. А та-
кож Дніпропетровська, здається… 
Це ті області, про гарні ініціативи 
яких можна почути на радіо. Мені 
приємно, що Волинь старається збе-
регти свою культурну ідентичність.

Власне, тема національної, куль-
турної ідентичності українців під 
час прес-конференції Любомира 
Гузара поставала не раз. Україні ка-
тастрофічно бракує патріотизму, 
вважає він. Тому такі події, як чем-
піонат Євро-2012, необхідні країні, 
мов повітря, бо слугують для «збу-
дження патріотизму»:

— Ми, наш нарід, як глядачі те-
лебачення чи в інший спосіб слідку-
вали за змаганнями. Вони ангажу-
валися, немов були частиною нашої 
команди. І це, мені здається, дуже 
корисно… Знаєте, були в минулому 
столітті 20-30-ті роки, після так зва-
них визвольних змагань… В яких ми 
програли, на жаль… Але нарід почав 
дуже свідомо реагувати на свої пра-
ва… Може, одна з причин — що ми 
були поневолені, загнані в кут, не 
мали можливості розвиватися так, 
як треба, як державна єдність, ці-
лість, і тому було таке патріотичне 
відродження. Нарід почав дуже сві-
домо пізнавати свою ідентичність.

Ось чому, переконаний Любо-

мир Гузар, той, хто «провів» мовний 
закон у Верховній Раді, насправді 
«вдарив дуже делікатну струну на-
шого народу»:

— Я маю таке відчуття, що зро-
блено такий наступ на нашу мову, 
представлено справи в такий спосіб, 
що вони є абсолютно негативні для 
нас і несправедливі також. Але ду-
маю, що тепер наш нарід почне ре-
агувати. То не мусить бути реакція 
збройна чи щось подібне, але нарід 
почне пробуджуватися. Багато лю-
дей легковажить мовою. Не стара-
ються пізнати її, вживати її, тішити-
ся нею так, як потрібно.

Тож нинішня ситуація щодо 
мови спровокована самими ж укра-
їнцями, які, за словами поважного 
гостя, «спали» тоді, коли треба було 
завзято працювати задля утвер-
дження української мови, культури 
та їхнього розвитку.

Чимало уваги Любомир Гузар 
під час розмов із краянами приді-
лив темі налагодження добросусід-
ських відносин із поляками. Про це 
говорили і під час зустрічі з Бори-
сом Клімчуком, і під час розмови з 
журналістами. Зокрема, волинську 
ініціативу щодо облаштування зу-
силлями громадськості краю та за 
підтримки Бориса Петровича укра-
їнських кладовищ у Польщі та поль-
ських цвинтарів на теренах Волині 
Блаженніший назвав надзвичайно 
людяною справою: 

— Я довгі роки жив поза Укра-
їною, а коли повернувся, то шукав 
могили моїх рідних дідусів і бабусь. 
Було дуже прикро, що наші цвинтарі 
такі занедбані. Скрізь — у Німеччи-
ні, Австрії, Італії, навіть в Америці 
— кладовища впорядковані й ви-
глядають, мов парки… Але тут го-
воримо про специфічне — про між-
народні цвинтарі. Де люди шанують 
тих, хто загинув. Тут, в Україні, ми 
маємо особливу історичну ситуацію 
тих двох народів — українців і по-
ляків. Ми можемо не згоджуватися з 
тим, чого вони гинули, але бажання 
впорядкувати ці кладовища — вияв 
чогось дуже людяного, гуманного! 
Елементарної людської культури! 
Бо той, хто шанує своїх предків, по-
чинає іншими очима дивитися на 
сучасників, на сусідів — зокрема, — 
каже Любомир Гузар.

Та обов’язок дбати про пам’ять 
предків, благоустрій кладовищ не 
варто покладати лише на плечі дер-
жави, вважає Блаженніший: «Неза-
лежно від того, робить це держава 
чи ні, громадяни мусять про це по-
дбати». Пам’ять, на думку високо-
поважного духівника, є двох видів: 
родинна і суспільна. Саме суспільна 
пам’ять підносить культурний рі-
вень нації. 

Насамкінець Любомир Гузар 
благословив присутніх і побажав 
зберегти свою релігійну ідентич-
ність і ніколи не втрачати відваги 
говорити правду!

Олена ЛІВІЦЬКА


