
Артисти Волинської обласної фі-
лармонії відкрили 73-й концертний 
сезон у нових костюмах, пошитих 
за сприяння кандидата в народні 
депутати Ігоря Палиці. Те, наскіль-
ки багата наша земля талантами, 
ще раз підтвердив концерт «Магія 
музики». Відбувся він уже традицій-
но у Міжнародний день музики в 
обласному академічному музично-
драматичному театрі ім. Т. Г. Шев-
ченка з врученням волинським 
митцям, працівникам культури, 
письменникам іменних премій.

Сучасні, українські народні й 
класичні пісні — усі вони прозву-
чали у неперевершеному виконанні 
Вікторії Чайки, Ірини Котлицької, 
Галини Овсійчук, квартету «Авто-
граф», Волинського державного 
академічного народного хору (ху-
дожній керівник — заслужений діяч 
мистецтв Олександр Стадник). А 
музичні твори у виконанні акаде-
мічного камерного оркестру «Канта-
біле» стали для слухачів справжнім 
святом для душі. 

Глядачі вкотре переконалися, що 
пісня, а музика зокрема, посідає в 
житті особливе місце, бо це універ-
сальна мова, що зрозуміла кожному. 
Вона здатна не лише розважити, зво-
рушити, але й виховувати. І допоки 
звучатиме українська пісня, доти й 
житиме українська душа. 

На жаль, так склалося, що наше 
мистецтво, й музичне теж, фактично 
тримається та продовжує жити ви-
нятково на ентузіазмі талановитих 

людей. Адже усі ми знаємо, в яких 
умовах доводиться нашим артистам 
готуватися до концертів, віднаходи-
ти кошти, щоби поповнити інстру-
ментальну базу, а про оплату їхньої 
праці годі й говорити. 

Тому не дивно, що саме мит-
ці, талановиті люди часто-густо 
вимушені бути прохачами, щоби 
вдихнути в українську душу життя. 
Бо без пісні немає народу, а без на-
родної музики — нації. Найбільшу 
підтримку в сучасних умовах митці 

знаходять у меценатів. Наш земляк 
Ігор Палиця теж не залишив поза 
увагою артистів Волинської облас-
ної філармонії, виділивши кошти на 
пошиття сценічного одягу. Й на цьо-
му концерті ми вже бачили, в яких 
гарних костюмах виступала балетна 
група Волинського державного ака-
демічного народного хору. Красу-
нею випливла на сцену ведуча Окса-
на Єфіменко у прекрасній вечірній 
сукні. Солістки Галина Овсійчук, Ві-
кторія Чайка та вокальний квартет 

«Автограф» теж потішили не лише 
чарівним виконанням, а й чудовим 
сценічним вбранням. 

У всі віки меценати підтримува-
ли талановитих митців. Приємно, 
що ці добрі традиції щораз більше 
відроджуються, а це вселяє надію і 
віру, що класична музика, україн-
ська пісня, запальні народні танці 
переживуть і техногенний вік. 

Ольга ЖАРЧИНСЬКА

Наскільки печальними і несподі-
ваними для людей можуть бути 
наслідки паводків, волиняни (а осо-
бливо мешканці окремих поліських 
районів) переконалися на власні 
очі. Велика вода здатна спричинити 
чимало лиха… Щоби різкі зміни 
погоди та стихійні явища не при-
зводили до втрат, треба вчасно їх 
прогнозувати. Недаремно кажуть: 
поінформований — значить, озбро-
єний. 

Прогноз погоди, гідрологічного 
режиму річок і водосховищ є тим 
необхідним матеріалом для спеці-
алістів різних галузей економіки, 
що дозволяє запобігти втратам і 
руйнаціям та подбати про стан і 
врожайність сільгоспкультур. На 
впровадження ефективної систе-
ми моніторингу та прогнозування 
стану довкілля необхідні чималі за-
трати. Зношене та застаріле радян-
ське обладнання аж ніяк не сприяє 
ні вчасним прогнозам, ні боротьбі з 
великою водою. На Волині з огляду 

на гіркий досвід підтоплень полісь-
ких територій нині чимало зусиль 
докладають для реалізації протипа-
водкових заходів. Активно для цьо-
го використовують не лише кошти 
державного та місцевих бюджетів, а 
й фінансування, що передбачене різ-
ного роду міжнародними проекта-
ми. Серед таких, зокрема, програма 
НАТО «Наука заради миру та без-
пеки». Нещодавно під час виступу 
на пленарному засіданні 67-ї сесії Ге-
неральної Асамблеї ООН Президент 
України Віктор Янукович укотре на-
голосив: Україна — солідарна з між-
народною спільнотою у питаннях 
турботи про довкілля. Екологічні 
загрози — загрози спільні. 

Як можна шляхом міждержавно-
го партнерства вирішувати пробле-
ми окремого прикордонного регіо-
ну, знають у Волинському обласному 
центрі з гідрометеорології. Коштом 
НАТО тут встановили унікальні ав-
томатизовані станції, що слугують 
для гідрометеоспостережень у ба-
сейні річки Прип’ять. Це фактично 
перші в Україні об’єкти такого рівня!

Власне, за словами начальни-
ка Волинського обласного центру з 
гідрометеорології Ростислава Бон-
дарчука, спільний словацько-укра-
їнсько-білоруський проект «Моні-
торинг і прогнозування паводків у 
басейні річки Прип’ять» стартував у 
області  ще з травня 2010-го. 

— Помиляється той, хто думає, 
що НАТО — це альянс, який опіку-
ється тільки питаннями військової 
безпеки. З ініціативи НАТО впрова-
джується чимало міжнародних про-
ектів, що стосуються покращення 
стану довкілля. Зокрема, йдеться і 
про вивезення й утилізацію радіоак-
тивних відходів, про окремі програ-
ми щодо глобальної зміни клімату. 
Наш же проект стосується басейну 
Прип’яті й охоплює території одразу 
трьох держав, — розповідає Ростис-
лав Іванович.

Таким чином, натівський проект 

безпосередньо стосується життє-
діяльності поліських районів краю 
— Любешівського, Камінь-Кашир-
ського та Ратнівського. Тих, де під-
топлення трапляються часто й не 
минають безслідно для тамтешніх 
господарів… Велика вода «відвойо-
вує» не лише сільгоспугіддя, а й гос-
подарські споруди, сільські обійстя 
і навіть людські домівки. Щороку 
ситуація ускладнюється. Якщо, за 
словами Ростислава Бондарчука, на 
початку 2000-х вода на заплавах сто-
яла від 30 до 120 днів, то вже у 2008, 
2009, 2010-му — і 230, і 317 днів! 
Чимало факторів вплинуло на це: 
збільшилася кількість опадів, поза-
ростали річки. Колись селяни на за-
плавах косили сіно (кругом же були 
розорані землі). Тепер сінокосів ви-
стачає. А це сприяє тому, що вода за-
тримується. 

— Чому Прип’ять? — продо-
вжує Ростислав Бондарчук. — Ну, 
по-перше, тому, що ця річка — одна 
з найбільших правих приток Дніпра. 
А саме з Дніпра «беруть воду» дуже 
багато міст України. Праві притоки 
Прип’яті займають територію нашої 
держави, ліві ж знаходяться на тере-
нах Білорусі. У лютому 2011-го ав-
томатизована гідрометеорологічна 
станція була встановлена в Луцьку, 
на так званому ковельському мосту. 
У жовтні такий же об’єкт з’явився на 
Хрінницькому водосховищі. Станції 
декілька місяців пропрацювали у 
тестовому режимі, зараз функціону-
ють нормально. 

Чому таким важливим для гідро-
метеорологів і фахівців із охорони 
довкілля є встановлення такого об-
ладнання? Воно дозволяє отримува-
ти інформацію про рівень води, во-
логість, кількість опадів, температуру 
води та повітря кожних 15 хвилин. 
Будь-хто в режимі он-лайн може по-
бачити це. Фахівці мають змогу з лег-
кістю спостерігати за тим, як пово-
диться річка. Завдяки встановленим 
електронним опадомірам швидко ви-

значається кількість опадів.
Досвід успішної реалізації про-

екту надихнув його ініціаторів на 
продовження цієї справи. Таким 
чином, у 2012-му розпочалася друга 
фаза проекту. Коштом НАТО нещо-
давно встановлено ще дві автома-
тизовані сучасні станції у басейні 
річки Прип’ять на територіях, які 
найбільше потерпають він весняно-
го водопілля та паводків, — у селищі 
Любешів та у селі Люб’язь Любе-
шівського району, де Прип’ять впа-
дає в озеро з однойменною назвою 
Люб’язь. Об’єкти вартують чимало: 
одна автоматизована станція — при-
близно 260 тисяч гривень. 

Схожі автоматизовані станції 
діють лише на Закарпатті, та вони 
менш сучасні. Підтримку НАТО на 

Волині використовують не лише для 
проведення гідрометеоспостере-
жень. Наприклад, за кошти Північ-
ноатлантичного союзу в рамках тієї 
ж програми «Наука заради миру та 
безпеки» придбано комп’ютерне об-
ладнання для метеостанції в селищі 
Любешів, а торік обласний гідроме-
теоцентр отримав надсучасний доп-
плерівський вимірювач потоку води.

Що ж до автоматизованих 
станцій спостережень, то з 12 ді-
ючих в області оновлено уже три. 
У Волинському обласному центрі 
з гідрометеорології й надалі готові 
використовувати різні (зокрема й 
міжнародні) проекти для того, щоб 
мати змогу вчасно і якісно запобіга-
ти надзвичайним ситуаціям. 

Марина РОМАНЮК
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Події

Квитки на потяги сезонно 
подешевшали
Ціни за проїзд у всіх пасажирських поїздах, окрім 
приміського сполучення, зменшуються. Про це 
пише kommersant.ua. З 1 жовтня по 24 грудня, 
згідно з наказом Міністерства інфраструктури, 
діятиме знижувальний календарний коефіцієнт. 
Вартість квитка залежатиме також і від дня 
поїздки: у вівторок і середу можна буде 
придбати квитки на 10% дешевше базової ціни, а 
в п’ятницю та неділю — на 10% дорожче.

Селяни отримають дотацію за 
продаж великовагової худоби 
Уряд напрацьовує нову програму щодо підтримки 
та розвитку тваринництва. З початком її реалізації 
селяни матимуть можливість отримати від 
держави дотацію за продаж великовагової худоби 
на м’ясопереробні підприємства. За словами 
начальника Головного управління агропромислового 
розвитку облдержадміністрації Юрія Горбенка, 
власники ВРХ вагою понад 330 кг будуть отримувати 
дотацію з держбюджету в розмірі 2,5 гривні за 
кілограм.

Землевпорядника 
впіймали на 
махінаціях 

Протипаводкова оборона

Як встановила прокурорська 
перевірка, землевпорядник 

однієї з сільських рад Ківерців-
ського району, достеменно зна-
ючи, що земельна ділянка пло-
щею 0,60 га на території сільради 
належить місцевому жителю, ви-
рішив заволодіти її половиною. 
Для цього він подав від свого 
імені заяву, а в подальшому — 
підготував і виніс на розгляд се-
сії сільради рішення про затвер-
дження технічної документації 
з землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують 
право власності на земельну ді-
лянку. Депутатам же про те, що 
земля має власника, не повідо-
мив. У результаті таких дій сесія 
прийняла незаконне рішення 
про  передання у власність і за-
твердження технічної доку-
ментації з землеустрою щодо 
земельної ділянки площею 0,30 
га. На його підставі землевпо-
рядник отримав державний акт. 
Протиправними діями службов-
ця було заподіяно матеріальну 
шкоду власнику ділянки на суму 
майже 49 тисяч гривень. 

Волинський міжрайонний 
прокурор з нагляду за додержан-
ням законів у природоохорон-
ній сфері порушив кримінальну 
справу за фактами зловживання 
службовим становищем і вчи-
нення службового підроблення.

Нові станції гідрологічних спостережень хоч і компактні, але дозволяють здійснюва-
ти моніторинг та прогнозувати ситуацію у довкіллі за найсучаснішими стандартами 

Підтримати талант — це свята справа

Ростислав Бондарчук
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Волинь активно використовує інструменти міжнародної співпраці з НАТО, щоб протидіяти екологічним загрозам. 
Зокрема — паводкам і весняному водопіллю 


