
За інформацією Волинського облас-
ного управління водних ресурсів, 
на території Волині є 137 річок, 867 
ставків, 268 озер і дев’ять водо-
сховищ. Здавалося б, місць для 
того, щоб порибалити і покупатися, 
всім охочим має вистачити. Та, на 
жаль, щороку майже в кожному 
районі якась із водойм усе більше 
замулюється, заростає і стає непри-
датною для відпочинку. До того ж 
цього року через аномальну спеку 
в річках почала гинути риба. Чому 
так відбувається, хто у цьому винен 
і як зберегти водні багатства нашої 
синьоокої Волині, дізнавалися 
«Відомості». 

За класифікацією, як розповів 
заступник начальника обласного 
управління водних ресурсів Рос-
тислав Кравчук, Прип’ять є вели-
кою річкою, середні — Стохід, Турія, 
Стир, Західний Буг, решта — малі, 
чимало з яких виконують роль ма-
гістральних каналів і водоприймачів 
меліоративних систем.

— Близько 1180 км річок є во-
доприймачами, а понад 2,5 тис. км 
— це магістральні канали, — уточ-
нює Ростислав Сергійович. —Тоб-
то майже всі річки задіяні у роботі 
меліоративних систем. Зараз вони 
перебувають на балансах управлінь 
водного господарства. Чому йде за-
мулення? Це природний процес. За-
галом термін служби магістрально-
го каналу — півстоліття, але через 
кожні десять років його необхідно 
чистити. Раніше на проведення цих 
робіт держава виділяла чималі гро-
ші, у десятки разів більше очищува-
лося каналів, річок, а сьогодні кошти 
дуже мізерні. Втім, минулого року 
фінансування було ліпшим — 22,5 
мільйона гривень. У області почис-
тили 240 км каналів і  20 км річки 
Прип’ять. Цього року розроблено 
проектно-кошторисну документа-
цію на очистку Прип’яті, Вижівки 
— до 10 км, Осини — 12 км. Роботи 
з очищення останньої уже розпоча-
ли, адже річка стала причиною під-
топлення населеного пункту, хоча 
кошти, які передбачено на ці робо-
ти, а це 17 мільйонів гривень, іще в 
область не надійшли. 

За словами Ростислава Сергійо-
вича, Стохід також потребує очист-
ки. Адже це єдина річка, яка майже 
цілий рік знаходиться на заплаві, й 
вода виходить з берегів. На сьогодні, 
незважаючи на спекотне літо, вона 
затопила прилеглі луги у Ковель-
ському районі, окремі території в 
Любешівському.

ДОГОВОРИ ОРЕНДИ НЕ 
ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬ ЧИСТИТИ 
ВОДОЙМУ 

Щодо ставків і озер, то ситуа-
ція ще більш обурлива. Адже на їх 
очистку й окультурення ні з держав-
ного бюджету, ні з обласного коштів 
не виділяють. 550 ставків, 52 озера й 
три водосховища передані в оренду, 
й тепер за їхній технічний стан від-
повідають орендарі. Власниками ж 
інших є або сільради, або райдер-
жадміністрації, якщо водойма поза 
межами населеного пункту. Але чи 
в змозі сьогодні сільські ради само-
тужки провести очищення, скажімо, 
озера? 

— Якщо багаті,  то звичайно, що 
так, — пояснює Ростислав Кравчук. 
— Адже роботи ці недешеві. Куб 
землі, щоб витягнути з водойми, в 
середньому коштує 12 гривень. То-
рік понад 270 тисяч кубів підняли 
з Прип’яті. А ще треба враховувати 
умови проведення робіт, експлу-
атацію техніки. Підходять тільки 
спеціальні екскаватори. Їх у водо-
господарських організацій області 
є більше 20, але майже всі застарі-
лі. Нових придбали лише два, тому 
практично працювати нічим. Є при-
ватні фірми, які виконують роботи з 
очищення дна від замулення, але не-
фахівцям не варто братися, бо тіль-
ки нашкодять. 

Коли ж водне плесо надають в 
оренду, за словами спеціаліста, в до-
говорі повинна бути умова, що в разі 

замулення орендар зобов’язується 
його почистити. 

— Ставки передусім повинні 
мати паспорти з зазначенням верх-
нього допустимого рівня води та 
нижнього, — пояснює Ростислав 
Кравчук. — Мінімальна глибина 
ставка — 1,1 м, якщо вона знижуєть-
ся, плесо пропадає. Орендар не по-
винен допускати перевищення цих 
рівнів. У с. Затурці Локачинського 
району кілька років тому виникла 
через це проблема, і люди почали 
жалітися, що їх підтоплює. 

Пан Кравчук запевняє, що не всі 
водойми мають паспорти. Та навіть 
якщо й мають, а водойма замули-
лась, орендаря важко змусити її по-
чистити. Тому треба всі ці моменти 
передбачати в договорах. Місцева 
влада ж на це закриває очі — або 
не хочуть, або не вміють правильно 
скласти документ. 

— У радянські часи періодично 
взимку ставки спускали, промо-
рожували дно, потім ставили туди 
бульдозери, усе вигрібали та виво-
зили на поля як органічне добриво 
сапропель, — розповідає Ростислав 
Сергійович. — Зараз цим ніхто не 
займається. Ще один нюанс — за 
скиди води треба платити, мати до-
звіл на спеціальне водокористуван-
ня, робити аналіз води, яку скидаєш, 
а, як правило, вміст аміаку в ній пе-
ревищує норму, бо з городів тече пе-
регній, тому орендарю потрібно ще 
й штрафи сплатити. Через це вони 
кажуть: «Ми не будемо скидати». 

Також у договорах прописують: «Без 
права купатися, тобто купатися за-
боронено». Чому? Бо якщо буде за-
писано, що ставок загального корис-
тування і люди можуть купатися, то 
орендар має забезпечити рятуваль-
ну службу. А це також витрати. 

Ростислав Кравчук наголошує, 
що надається в оренду не тільки ста-
вок, а й прибережна захисна смуга, 
яку теж треба тримати у належному 
стані. Якщо ставок до 3 га, то вона 
становить 25 м, якщо більший — 50 
м. Коли ідеться про озеро, прибе-
режна захисна смуга з обмеженою 
господарською діяльністю має бути 
100 м.

— Є непоодинокі випадки, коли 
загороджують об’єкти, пишуть: 
«Приватна власність», — продовжує 
Ростислав Сергійович. — Але води 
є державною власністю. У приватну 
ж можна надати, згідно з земельним 
законодавством, лише ставок пло-
щею менше 3 га.

ПРОБЛЕМА СТАВКІВ-ОЗЕР НЕ 
НА ЧАСІ

Заступник начальника Держав-
ної екологічної інспекції у Волин-
ській області Олександр Ткачук 
погоджується, що територія озер 
зменшується через накопичення 
мулу та заростання, однак грошей 
у бюджетах на їх очищення нема. 
Він навів приклад оспіваного Лесею 
Українкою Нечимного, яке може 
скоро зі статусу озера перейти у ста-

тус болота. 
— Першочергові завдання сьо-

голдні — розбудова сіміттєзвалищ, 
реконструкція очисних споруд, роз-
чистка річок, — пояснює Олександр 
Вікторович. — Необхідно звільнити 
Турію від загат, рослинності, щоб 
пришвидшити течію і тим самим 
збагатити воду киснем. У Стоході 
спостерігався замор риби, хоча в 
цю річку нема ніяких скидів, просто 
вона заросла. Так само й Прип’ять 
треба чистити. А питання ставків-
озер поки що знімаються. Тут уже 
місцева влада повинна втручати-
ся, контролювати орендарів, адже 
у договорах оренди є пункт про 
зобов’язання утримувати водойму в 
належному стані. Ми не маємо пра-
ва давати комусь приписи, щоб чис-
тили. Є приклади, коли сама грома-
да облаштовує пляжі, розчищає від 
рослинності водойми. 

Саме так вчинили мешканці села 
Піща Щацького району, де громада 
розробила проект у рамках Програ-
ми «Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду» з очищення й впо-
рядкування пляжу озера, виграла 
грант, долучила власні заощадження 
— і тепер їхня водойма у значно кра-
щому стані. Вода не цвіте, при березі 
нема хмизу, красивий пляж із усіма 
необхідними спорудами. 

Значить, коли хочуть, то можуть. 
Просто треба вміло підійти до спра-
ви. Звичайно, бюджети бідні, але як 
варіант — написати проект, залучи-
ти бізнес-структури, місцевих інвес-
торів. 

Та, мабуть, місцева влада не ста-
вить собі такі цілі й вважає питання 
водних об’єктів другорядними. Да-
леко ходити не треба — Теремнів-
ські ставки, що на річці Сапалаївці. 

— Вони заросли так, що водного 
плеса майже не видно, — каже Рос-
тислав Кравчук. — Однак їх очис-
тити складно, адже прибережна 
територія майже відсутня, техніці 
важко доступитися, хоча зробити це 
реально. 

У Луцькій міській раді розпові-
ли, що один зі ставків належить міс-
ту, інший Луцька РДА у 2008 році пе-
редала в оренду комерційній фірмі 
«Домінанта». Саме остання й почала 
розробку проекту з очищення став-
ка, однак для того їм потрібно спус-
тити воду з першого. Тому сьогодні 
створено комісію на чолі з Ларисою 
Соколовською, яка вирішуватиме, 
як покращити стан Теремнівських 
ставків і спільно з бізнес-структу-
рою їх облагородити.

Людмила ШИШКО 

У вихідні у місті Рожище на 
залізничному переїзді елек-

тропоїзд зіткнувся з легковим 
автомобілем. Унаслідок дорожньо-
транспортної пригоди загинуло 
двоє дітей. 

49-річний водій автомобіля 
марки Skoda Felicia I LX, рухаю-
чись із боку м. Рожище в напрямку 
с. Кременець, виїхав на залізнич-
ний переїзд, попри те, що були 
увімкнені світлова та звукова сиг-
налізації, де зіткнувся з електро-
потягом сполученням Здолбунів 
— Ковель. 

Унаслідок ДТП двоє пасажирів 
Skoda Felicia — 15-річна дівчинка 
та чотиримісячне маля — отрима-
ли смертельні травми. Двоє інших 
осіб, що перебували в салоні, з ті-
лесними ушкодженнями доставле-
ні до лікарні. В обласному управ-
лінні ДАІ повідомили, що переїзд 
обладнано достатньою кількістю 
дорожніх знаків, які поперед-
жають про заборону руху. Проте 
чомусь водій знехтував ними, ма-
буть, вирішив «проскочити». На 
жаль, така легковажність оберну-
лася непоправним горем.
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Події

Волинських корів 
вразив невідомий 
вірус

На переїзді зіткнулись легковик 
і електропоїзд — двоє дітей загинуло

Велика рогата худоба Любомль-
ського району страждає від ві-

русної інфекції невідомого похо-
дження. Про це порталу «Четверта 
влада» повідомив заступник голов-
ного державного інспектора вете-
ринарної медицини Любомльського 
району Петро Никончук.

«Це захворювання невідомого 
походження — вірусна діарея, яка 
вразила лише велику рогату худо-
бу, — пояснює пан Никончук. — Ця 
хвороба вже поширилася й на сусід-
ні райони: Шацький, Старовижів-
ський, Турійський. Захворювання 
триває три-чотири дні. Поки що у 
нас не було випадків, щоб худоба 
гинула. Ми не знаємо, звідкіля це 
взялося, можливо, якось пов’язано з 
погодними умовами. Спершу захво-
ріли корови на прибузькому боці ра-
йону. Лікування худоби здійснюємо 
у тих селах, де є хвороба, про що нам 
повідомляють люди».

У Рожищенському районі затримали 
педофіла-ґвалтівника

Ставків-озер багато — купатися ніде

В Україні хочуть заборонити 
дешеві мийні засоби 
МінЖКГ виступило з пропозицією поступово заборони-
ти масове використання на території України мийних 
засобів, що містять фосфати. Така побутова хімія є зна-
чно дешевшою за безфосфатну продукцію. В. о. міністра 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Олександр 
Аліпов зазначив, що більшість вітчизняних очисних 
споруд не розрахована на очищення стоків від вмісту 
фосфатів. До того ж вони шкідливі для здоров’я. Як відо-
мо, вміст фосфатних сполук у мийних засобах заборо-
нений у багатьох країнах уже понад 10 років. 

Підприємців закликають 
«стукати» на контролюючі 
органи
Прокурор області Андрій Парака закликав підпри-
ємців Волині повідомляти прокуратуру про факти 
утиску з боку контролюючих органів і про безпідстав-
ні перевірки. Для цього достатньо зателефонувати 
на «гарячу лінію» за телефоном 72-39-46. За такими 
повідомленнями буде організовано перевірки та 
вживатимуться заходи щодо поновлення порушених 
прав.

75%
за словами міністра курортів і 
туризму АР Крим Олександра 
Лієва, стільки відпочивальників 
у Криму — українці. За останні 
два роки популярність Крим-
ського півострова зросла тільки 
у вітчизняного туриста.

Теремнівські ставки скоро перетворяться на болото
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Cтрашна звістка миттєво обле-
тіла всю Волинську область: 

23-річний рецидивіст поглумився 
над дев’ятирічною дівчинкою. Із 
заявою у Рожищенський райвідділ 
міліції звернулися рідні дитини, 
які повідомили, що в післяобідню 
пору в будинку їхнього односель-
чанина невідомий чоловік зґвал-
тував дівчинку.

На місце злочину відразу ви-
їхали правоохоронці, була ви-
лучена дитяча і чоловіча спідня 
білизна, покривало. В. о. началь-
ника райвідділу міліції Сергій Са-
совський розповів, що зловмисник 
після скоєного відразу втік з місця 
події. На його пошуки залучили 
чимало міліціонерів. Врешті-решт 
близько 23-ї години він повернув-
ся на обійстя, де на горищі хліва 
хотів облаштувати собі нічліг. Тут 
його й затримали. Виявилося, що 
молодик, який раніше судимий за 
скоєння крадіжок і хуліганство, 
приїхав із Турійського району в 
село до свого 47-річного товариша, 

разом із яким відбував покарання 
у місцях позбавлення волі. Чоло-
віки добряче випили. У цей час 
до них на подвір’я прийшло двоє 
сестричок шести і дев’яти років. 
Діти хотіли нарвати вишень. Гість 
став їм допомагати, а господар тим 
часом пішов до сусідів.

— Увійшовши в довіру до ді-
тей, зловмисник заманив їх у хату, 
— розповідає старший слідчий 
майор міліції Олександр Кузьмук. 
— Залякуючи дівчаток ножем, мо-
лодшу молодик запхнув у шафу, а 
старшу роздягнув і зґвалтував.

Нині чоловік затриманий, зна-
ходиться в ізоляторі тимчасового 
тримання Рожищенського райвід-
ділу міліції. Відносно зловмисника 
порушена кримінальна справа за 
ч. 3 ст. 153 (насильницьке задо-
волення статевої пристрасті не-
природним способом). За скоєне 
підозрюваний, згідно з чинним 
законодавством, може опинитися 
за ґратами терміном від восьми до 
десяти років.

Водні плеса Волині заростають і замулюються


