
25% території України щороку під-
топлює. Не є винятком і Волинська 
область. Проблема загострюється 
навесні, а особливо від повеней 
потерпають наші північні райони. 
Чого очікувати цього року від 
«великої води», адже снігу випало 
багато, дізнавалися «Відомості».

— В останні роки по всій об-
ласті спостерігається проблема за-
топлення та підтоплення не тільки 
внаслідок повеневих вод, а й тало-
дощових, — розповідає заступник 
начальника Волинського обласного 
управління водних ресурсів Олек-
сандр Сергушко. — В сільських на-
селених пунктах не налагоджена во-
довідвідна мережа, канави та кювети 
забиті, а тому, коли значна кількість 
опадів, села підтоплює. Сьогодні 
найбільші проблеми на Поліссі з 
Прип’яттю, Стоходом, Стиром. За-
раз ці річки вже вийшли на запла-
ву, бо кілька тижнів тому на Волині 
сформувався зимовий паводок. 

— Чим повінь відрізняється від 
паводка? — уточнюємо в Олексан-
дра Григоровича.

— Повінь — це щорічне піднят-
тя води в річках і вихід на заплаву 
внаслідок весняного танення снігу, 
повторюється в один і той же час, — 
пояснює. — А паводок буває, коли 
раптове танення снігу або випадає 
значна кількість опадів у будь-яку 
пору року. Наприклад, як сталося 
цього року в лютому. Це ускладнило 
ситуацію з повінню, адже вода вже 
піднялась, і через підтоплення до нас 
по допомогу зверталися мешканці 
трьох сіл. Нам вдалось облаштувати 
водовідвідну мережу в Ситниці та 
Старосіллі Маневицького району. 
А щодо Заболоття Ратнівського ра-
йону, звідки також надійшла скарга, 
то зараз розробляється проектна до-
кументація. 

За словами Олександра Сергуш-
ка, орієнтовно пік повені на Волині 
варто очікувати в першій половині 
квітня. 

Найбільше завжди страждали 
північні поліські райони. Та протя-
гом двох останніх років на роботи 
з захисту від стихії було витрачено 
більше 30 мільйонів гривень. 

— Цього року побачимо резуль-
тат усіх проведених робіт, оскільки 
захищали ті села, яким підтоплен-
ня завдавало найбільшої шкоди, — 
розповідає Олександр Григорович. 

— Наприклад, у Любешівському 
районі — села Бучин, Люб’язь, із са-
мого райцентру теж багато було на-
рікань. Там зараз побудували дамбу 
— близько двох кілометрів, насосну 
станцію, яка зараз працює, відкачує 
воду. Поки що скарг не надходило 
звідти, побачимо, як буде у пік по-
вені. На Маневиччині проводили 
роботи з захисту сіл Колодії, Підца-
ревичі, встановили дамбу в селах За-
лухові у Ратнівському районі та Гре-
чище Любешівського району.  Крім 
того, за ці ж кошти (додаткових 22,5 
мільйона гривень ресурсів із держ-
бюджету надійшло у 2011 році, ще 
12 мільйонів — у 2012-му. — Авт.) 
очистили 40 кілометрів русел річок 
Прип’ять, Вижівка у Ратнівському 
та Старовижівському районах і Оси-
на   у Маневицькому, щоб не топило 
Ратне та найближчі села. Загалом 
працювали на 203 об’єктах. Вдалося 
почистити 335 кілометрів внутріш-
ньогосподарських каналів, за якими 
двадцять років ніхто не дивився. 

Саме з цими каналами у селах 
велика проблема, адже раніше вони 
були на балансах у колгоспів, а сьо-
годні — у підпорядкуванні сільських 
і селищних рад, які часто не мають 

грошей на їх надійну експлуатацію. 
— Ці канали закидані різнома-

нітним сміттям, і сільські голови 
мають організувати роботу з їх роз-
чищення, — каже Олександр Григо-
рович. — Усім влада не допоможе. 
125 кілометрів лісових каналів по-
чистили, щоб не топилися ліси. Орі-
єнтовно проведені роботи можуть 
дати ефект, знявши проблему під-
топлення 120 населених пунктів об-
ласті та поліпшивши водний режим 
близько 18 тисяч гектарів сільгос-
пугідь і лісових масивів. Цього року 
якраз важко прогнозувати, як буде, 
але настрій оптимістичний. 

В управлінні водних ресурсів 
сподіваються на державну фінан-
сову підтримку для продовження 
робіт, але поки що таких грошей в 
області нема. Якби з’явилися, про-
блеми з підтопленням почали б ви-
рішувати у селах Заріка та Пожіг 
Любешівського району, Черськ Ма-
невицького, Мельниках-Мостищі 
Камінь-Каширського. Також цього 
року планують будівництво водо-
регулювальної споруди біля біло-
руського кордону для відводу над-
лишкової води в районі села Почапи 
Ратнівського району. 

— Її спорудження дасть змогу 
розвантажувати річку Прип’ять у 
тому районі, щоб не підтоплювали-
ся землі, і перед Білоруссю ми змо-
жемо виконати наші міжнародні 
зобов’язання з подання води у їхній 
Дніпро-Бузький канал. Саме на цю 
споруду чекаємо грошей із Держво-
дагентства цього року.

Якщо минулий рік був мало-
водним і область не мала значних 
проблем із підтопленнями, то цьо-
го, ймовірно, зважаючи на останні 
снігопади, люди від води постраж-
дають. В управлінні МНС у Волин-
ській області повідомили, що всі 
сили та засоби переведено на поси-
лений варіант несення служби. Ін-
женерна та спеціальна техніка, три 
пересувні електростанції, плаваю-
чий транспортер готові до роботи. 
У разі надзвичайної ситуації еме-
несники зможуть розгорнути шість 
пересувних пунктів обігріву.

Людмила ШИШКО

Згідно з постановою Дніпропе-
тровського апеляційного ад-

міністративного суду визначено, 
що для отримання закордонного 
паспорта громадянам України не-
обхідно сплатити тільки державне 
мито в розмірі 170 гривень. «Для 
інформування громадян Украї-
ни щодо вартості виготовлення 
закордонних паспортів надаю 
постанови Дніпропетровського 
апеляційного адміністративно-

го суду від 5 лютого та 19 лютого 
2013 року, в яких чітко зазначено, 
що для отримання закордонно-
го паспорта громадянам України 
необхідно сплатити тільки держ-
мито в розмірі 170 гривень (у разі 
термінового оформлення вартість 
становить 340 гривень). Усі інші 
квитанції, які вимагають підрозді-
ли Державної міграційної служби, 
є незаконними та не підлягають 
оплаті», — зазначено на сторінці 
народного депутата Геннадія Мос-
каля у Facebook. 

Москаль додав, що вказані по-
станови набули чинності і, згідно 
з Конституцією, судові рішення 
є обов’язковими для виконання 
на всій території України. Нардеп 
рекомендує громадянам, ідучи в 
Державну міграційну службу для 
оформлення закордонного пас-
порта, брати з собою зазначені су-
дові постанови. 
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На Рівненщині незаконне видобування 
бурштину «дахували» правоохоронці 

Закордонний паспорт коштує 170 гривень. 
Інші проплати — незаконні 

В Україні знову підвищать 
дорожні штрафи 
Відповідні зміни у законодавство доручив розроби-
ти Президент до липня 2013 року. Розпорядження 
стосується збільшення штрафів за порушення пра-
вил користування водіями та пасажирами ременя-
ми безпеки, наднормативне тонування вікон авто-
мобілів, використання у зовнішніх освітлювальних 
приладах елементів освітлення, які не відповідають 
чинним стандартам. Відповідальність за виконання 
доручення покладено на Прем’єр-міністра України 
та Міністерство внутрішніх справ. 

Чиновники витратять на 
персональні таксі 98 мільйонів 
Із початку року у «Віснику державних закупівель» роз-
міщено інформацію про 92 тендери держустанов на 
послуги з пасажирських перевезень легковими авто-
мобілями у 2013 році на суму 97,9 мільйона гривень. 
Найдорожчим наразі є замовлення Міністерства фі-
нансів: 10 авто марки Mercedes і Volkswagen обійдуть-
ся в середньому по 597 тисяч гривень за одиницю. 
Найбільше чиновники орендують Toyota Camry (55 
шт.), Opel Omega (30 шт.) і по 17 штук Merсedes-Benz і 
позашляховиків. 

63,8
стільки відсотків українців до-
віряють церкві. Про це свідчать 
дані опитування, проведеного 
соціологічною службою Центру 
Разумкова. На другому місці за 
рівнем довіри серед громадян — 
ЗМІ, їм довіряють 61,9% опитаних.
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Співробітники СБУ викрили 
протиправну діяльність учас-

ників організованої групи, які, 
використовуючи корумповані 
зв’язки в правоохоронних орга-
нах, організували на території Рів-
ненської області незаконний ви-
добуток бурштину. У вересні 2012 
року троє мешканців Володими-
рецького району створили групу 
для систематичного незаконного 

видобутку бурштину, залучивши 
до діла працівника податкової мі-
ліції. 

Загалом сума, яка набігала по-
датківцю за тиждень, становила 
1500-2000 доларів. Усього учасни-
ки організованої групи незаконно 
видобули понад 30 кг бурштину.

Співробітники СБУ затрима-
ли зловмисників, відкрито кримі-
нальне провадження. 

Суд змусив підприємця закрити ринок

Господарським судом Волинської 
області у повному обсязі задово-

лено позов прокурора міста Луцька 
Сергія Даніліна в інтересах держа-
ви та територіальної громади міста 
Луцька в особі Луцької міської ради 
до фізичної особи — підприємця. 
Про це повідомили у прес-службі 
прокуратури міста. 

Цей підприємець, усупереч 
чинному законодавству, викорис-
товував земельну ділянку на вулиці 
Львівській, 100 не за цільовим при-
значенням. Там були розташовані 
торгові ряди і функціонував ринок. 
Земля ж призначалася для будівни-
цтво й обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель. 

Торік власника ділянки штра-
фували двічі — на 340 і 680 гривень. 
Одначе приписів про усунення ви-
явленого порушення земельного за-
конодавства він не виконав. 

Господарський суд Волинської 
області зобов’язав підприємця при-
пинити використання земельної ді-
лянки не за цільовим призначенням.

Події
Весняна повінь покаже, на що 
пішло 30 мільйонів

Перший заступник голови ОДА 
Олександр Башкаленко наго-

лосив, що початок ремонту авто-
шляхів області відкладається лише 
з однієї причини — через неспри-
ятливі погодні умови. «Кошти є, 
техніка є, підрядники готові стати 
до роботи, чекаємо лише стабілі-
зації погоди. У квітні розпочнуть-
ся ремонт і реконструкція доріг», 
— повідомив він. 

Начальник управління інф-
раструктури та туризму облдер-
жадміністрації Леонід Кирильчук 
поінформував, що на ремонт і 
утримання комунальних доріг у 
2013 році передбачено 122,4 міль-
йона гривень, із них із субвенцій 
держбюджету місцевим бюдже-
там — 55,2 мільйона, з субвенцій 
держбюджету обласним бюджетам 
— 41,8 мільйона, з обласного бю-
джету — 25,4 мільйона. 

Всі ці кошти необхідно освоїти 
у повному обсязі, щоб наприкін-
ці року не виникло непорозумінь 
щодо невикористаних ресурсів. 
«У деяких районах на рахунках 
сільських, селищних рад акуму-

лювалися чималі суми неосвоєних 
грошей», — звернув увагу Леонід 
Кирильчук. 

Олександр Башкаленко у свою 
чергу наголосив, що до 10 квіт-
ня повинні бути готові графіки 
фінансування дорожніх робіт, у 
яких вказані виконавці, наміри, 
обсяг фінансування, строки здачі 
об’єктів. «У нас жорсткі терміни. 
Передусім до Великодня необ-
хідно завершити ремонти доріг і 
під’їздів до кладовищ і культових 
споруд. Тому вже варто розпочати 
укладати угоди з підрядниками», 
— підкреслив Башкаленко. 

Волинські дороги почнуть ремонтувати 
у квітні 

Плаваючий транспортер готовий до виїзду на допомогу потерпілим 

Підтоплення садиби в селі Заріка Любешівського району

 ПОГОДА

У західних областях 21 бе-
резня похмуро, без опадів. Тем-
пература вночі 0...-1°C, вдень 
+1...+2°C. 22 березня хмарно, пе-
редбачається сніг. Вночі -4...-5°C, 
вдень -5...- 6°C. 23 березня змінна 
хмарність, без опадів. Уночі -9... 
-10°C, вдень -8…-6°C. 

У північних регіонах 21 бе-
резня похмуро, очікуються опа-
ди. Нічна температура станови-
тиме -4...-5°C, денна -4...0°C. 22 
березня хмарно, короткочасні 
опади. Температура повітря вно-
чі -8...-9°C, вдень -7...-6°C. 23 бе-
резня хмарна погода, сніжитиме. 
Температура вночі -10...-11°C, 
вдень -9...-8°C. 

У Києві 21 березня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Тем-
пература вночі -2…0°C, вдень 
+1...+3°C. 22 березня хмарно, 

сніжитиме. Вночі -5…-4°C, вдень 
-3...-2°C. 23 березня похмуро, 
снігопади. Вночі -10...-9°C, вдень 
-8...-7°C.

У східних регіонах 21 берез-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Уночі +2...+3°C, вдень 
+4…+6°C. 22 березня похмуро, 
очікується дощ. Вночі +2...+3°C, 
вдень +5...+7°C. 23 березня хмар-
ність, дощитиме. Вночі +0...+1°C, 
вдень +2...+3°C.

У південних областях 21 бе-
резня змінна хмарність, корот-
кочасні опади. Температура пові-
тря вночі становитиме +6...+7°C, 
вдень +11...+13°C. 22 березня по-
хмуро, дощитиме. Вночі +7...+8°C, 
вдень +9...+10°C. 23 березня 
хмарність, передбачається дощ. 
Нічна температура +6...+5°C, ден-
на +5...+3°C. 


