
Сніг, який уже добряче всім набрид, 
нарешті почав танути і потягнув за 
собою нову біду — підтоплення та 
повені. Різке потепління очікують 
із 7 квітня. Снігові гори почнуть 
інтенсивно танути, тож в одинад-
цяти областях України повеней не 
уникнути. Як зауважив начальник 
Укргідрометцентру Микола Куль-
біда, під час весняного водопілля 
однією з найскладніших ситуація 
буде на Волині, де традиційно по-
терпають північні райони. 

Зважаючи на це, днями об-
ласть проінспектував віце-прем’єр-
міністр України Олександр Вілкул. 
Разом із головою Волинської ОДА 
Борисом Клімчуком вони обстежи-
ли території можливих підтоплень 
у Любешівському та Ратнівському 
районах, заплави басейну й очище-
не русло річки Прип’ять, водозабір-
ну споруду Верхньо-Прип’ятського 
гідровузла Білоозерської водожи-
вильної системи Дніпро-Бузького 
каналу. 

— Центральний і регіональні 
штаби всіх областей України пра-
цюють, — зазначив Олександр Віл-
кул під час оглядин захисної дамби 
в Любешові. — Щогодини ми отри-
муємо інформацію і про рівень води 
в річках, і про рівень ґрунтових 
вод. Ми створили карту ризиків як 
традиційних зон підтоплень, та-
ких як басейни рік Дніпро, Дністер, 
Прип’ять і Дунай, так і територій, 
які традиційно не затоплює, — у 
Центральній і Східній Україні. Зараз 
сконцентровані групи рятувальни-
ків МНС у кількості 43 тисяч осіб, 
п’ять тисяч одиниць техніки, близь-
ко тисячі одиниць — водної, 22 лі-
тальних апарати і 90 бригад піротех-
ніків. Ми вже розпочали зривання 
льоду в тих місцях, де утворюється 
його скупчення. 

Під час засідання штабу Олек-
сандр Вілкул зазначив, що важли-
вою складовою безпечного пропуску 
повені та сходження криги є збалан-
соване штучне регулювання рівня 
води у водосховищах Дніпровського 
каскаду. Так, для прийому повеневих 
вод Держводагентство підготувало 
вільну ємність у водних об’єктах, 
що становить понад 6,6 мільярда ку-
бічних метрів води: понад 700 міль-
йонів кубометрів — у Київському 
водосховищі, 4,4 мільярда — в Кре-
менчуцькому, ще 1,2 мільярда кубів 
— у Каховському. 

В той же час голова Волинської 
ОДА Борис Клімчук зауважив, що 
обласна влада реально оцінює кіль-
кість снігу. За його словами, в насе-
лених пунктах чотирьох районів об-
ласті передбачили можливі перебої 
з постачанням продуктів, тож туди 
вже завезені додаткові запаси крупи, 
олії, цукру та прісної бутильованої 
води. Також дали команду шкільним 
їдальням запастися провізією та во-
дою. 

Як повідомляє прес-служба 
управління ДСНС у Волинській об-
ласті, рятувальники перебувають у 
постійній готовності до дій за при-
значенням. Для оперативного залу-
чення сил і засобів до ліквідації на-
слідків повені й інших надзвичайних 
ситуацій гідрологічного характеру 
плаваючий транспортер ПТС-М, 
пожежні насосні станції ПНС-110 
передислоковані в північні райони 
області. В бойовому розрахунку по-
жежно-рятувальних підрозділів у 
постійній готовності перебуває чо-
тири автомобільні пожежні насосні 
станції, п’ять рукавних машин і 24 
автоцистерни підвищеної прохід-
ності. 

Для надання допомоги потер-
пілим на водних об’єктах кожний 
пожежно-рятувальний підрозділ 
області оснащений плавзасобами 
та додатково укомплектований ря-
тувальними засобами. Також у ці-
лодобовій готовності до реагуван-
ня на можливі надзвичайні події 

перебувають сили та засоби групи 
водолазно-рятувальних робіт ава-
рійно-рятувального загону спеці-
ального призначення управління. 
Група оснащена плавзасобами в 
кількості 11 одиниць і всім необ-
хідним водолазно-рятувальним об-
ладнанням для виконання дій за 
призначенням. На озброєнні цього 
підрозділу є також катер на пові-
тряній подушці «Марс-700», який 
забезпечує підвищену мобільність 
під час реагування на надзвичайні 
події, пов’язані з рятуванням людей 
на воді. 

На випадок ускладнення повене-
вої ситуації визначено район зосе-
редження сил і засобів міжвідомчо-
го угрупування Волинського регіону 
оперативного реагування, що розмі-
щений у селі Оконськ Маневицького 
району (стоянка для автомобілів за-
гальною площею 1,5 га поблизу тра-
си М-07 Київ — Ковель — Ягодин і 
приміщення для розміщення особо-
вого складу). 

Традиційно проблемною у пе-
ріод танення снігу є Любешівщина. 
Перший заступник голови райдер-
жадміністрації Володимир Русинчук 
розповів, що врятувати від підто-
плень селище Любешів вдалося ще 
в 2010 році, коли збудували захисну 
дамбу. Так від води було захищено 
близько 500 будівель. Нині в зоні 
ризику перебуває три села району — 
Зарудчі, Заріка та Пожіг. 

Нам випала нагода побувати в 

Зарудчах, де річка вже доволі близь-
ко дісталася до осель, збудованих на 
її берегах. 

— Це вода вже трохи спала, дня-
ми її було більше, — ділиться місце-
ва жителька Лідія Качула. — Вода 
була й у льосі, тож довелося карто-
плю звідти забрати. Хоча цього року 
не сильно підтоплює, бувало набага-
то гірше: вулицю заливало мало не 
до середини. 

За словами Володимира Русин-
чука, в Зарудчах не захищені вісім 
будинків, де мешкає близько 30 се-
лян. Один із виходів із цієї ситуації 
районна влада вбачає в об’єднанні 
старої дамби у селі з новою в Лю-
бешові. Щоправда, в такому разі 
доведеться втручатись у русло річ-
ки Стохід на території національ-
ного парку «Прип’ять — Стохід», 
що може ускладнювати будівни-
цтво. 

Під загрозою підтоплення опи-
нились одна житлова будівля в За-
ріці та чотири помешкання в селі 
Пожіг. Одначе зведення дамб у цих 
населених пунктах вважають нере-
альним. Натомість пропонують узя-
тися за розчищення русла Стоходу. 

— На мою думку, ця пропози-
ція дасть суттєвий позитив, — каже 
Володимир Русинчук. — Розчищен-
ня потребують нове та старе русла 
річки — від Любешова до місця, де 
Стохід впадає в Прип’ять. Це десь 
6-7 км. Таким чином буде збільше-
на пропускна спроможність річки, 
а отже, реально зніметься причина 
повеней. 

Наразі ж на Любешівщині ство-
рили районний штаб із боротьби з 
повінню. Про всяк випадок пропра-
цювали навіть варіанти відселення 
жителів будинків, які перебувають 
під загрозою підтоплень. 

Ольга УРИНА 
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На збиткових комунальних підприємствах Луцька — найвищі 
зарплати 
Наприкінці минулого року ке-
рівництво Луцької міської ради 
«пригрозило» закрити або продати 
через аукціон збиткові комунальні 
підприємства. Звіт про їхню фінан-
сово-господарську діяльність уже 
зроблено. 

За підсумками фінансово-госпо-
дарської діяльності у 2012 році збит-
ки комунальних підприємств міста 
Луцька склали 31 мільйон 206 тисяч 
гривень. Збитково спрацювали 10. 
Найбільші «мінуси» — у «Луцькте-
пла». За ним іде Луцьке підприєм-
ство електротранспорту. Зрозуміло, 
що мови про те, щоб позбутися цих 
стратегічно важливих для міста під-
приємств, бути не може. 

Проте ми можемо детальніше 
розглянути діяльність інших. Зо-
крема, зі збитками у понад 176 ти-
сяч гривень закінчило минулий рік 
КП «Луцькмістобуд». Хоча запла-
нувало прибуток у 84,5 тисячі гри-
вень. Разом із тим на підприємстві 
перевищили передбачений фонд 
оплати праці та матеріальних витрат 
на 23,4%. Інакше кажучи, зарплата 
зростала, а доходи зменшувались. 

Очікували, що хоч і мінімаль-
ний, але все ж прибуток отримає і 

КП «Парки та сквери м. Луцька». В 
результаті — понад 25 тисяч збитків. 
І це при тому, що роботи з упоряд-
кування зелених зон міста замовляє 
міська рада. А отже, і оплачує їх. 

Складається враження, що це 
комунальне підприємство створили 
для посад директора та головного 
бухгалтера. Адже його функції може 
виконувати інше КП — «Зелене гос-
подарство». Щоправда, останнє за-
грузло у боргах. Минулого року воно 
мало 222 тисячі збитків. Здебільшо-
го це сплачені штрафні санкції (та-
ких на підприємство було накладено 
65,7 тисячі гривень), втрати від лік-
відації основних засобів, примусове 
стягнення за виконавчими листами. 

Чи потрібне таке КП громаді? 
Адже озелененням міста, косінням 
трави і т. д. можуть опікуватись і 
приватники. Аби гроші платили. А 
їх на благоустрій і озеленення виді-
ляють із бюджету облцентру немало. 
Цього року, наприклад, заклали 5 
мільйонів 740 тисяч гривень. Тендер 
на освоєння, щоправда, вже який рік 
поспіль виграє приватне підприєм-
ство — «М.Ж.К.». 

Незрозуміло також, навіщо міс-
ту таке комунальне підприємство, 
як «Луцькреклама». Тут задеклару-

вали, що у 2012 році мають отрима-
ти прибуток у 54 тисячі гривень. На-
томість одержали менше чотирьох 
тисяч. І це у рік, коли всі рекламні 
площі були заклеєні та завішані пе-
редвиборчою агітацією! А як працю-
ватимуть цього року? Зате зарплата 
у працівників «Луцькреклами» — 
найвища. Середній її показник ста-
новить 3 тисячі 347 гривень. 

Наступне за рівнем заробіт-
ної плати збиткове підприємство 
«Луцьктепло» — 2 тисячі 993 гривні. 

Для порівняння. Підприємство 
«Луцьксвітло» закінчило рік із при-
бутком у 256 тисяч гривень (очі-
кували 57,4 тисячі). «Луцькспец-
комунтранс» отримав прибуток у 
556 тисяч гривень (планували, що 
матимуть 78,5 тисячі гривень). Цих 
підприємств у зарплатних лідерах 
немає. 

«Відомості» запитали у заступ-
ника міського голови Тараса Яков-
лєва, чи розглядається сьогодні 
можливість продати збиткові ко-
мунальні підприємства і якщо так, 
то які саме. Відповідь здивувала. У 
міській раді сьогодні це питання не 
стоїть. 

Наталка СЛЮСАР 

У «Сільпо» продають неякісні 
продукти 
За даними прокуратури Дніпропетровської області, 
під час перевірки було встановлено, що протягом 2012 
року в «Сільпо» реалізовували 24 найменування не-
якісних продуктів, серед яких м’ясо-молочна продукція, 
риба та морепродукти, борошняні вироби, загальною 
вартістю 800 тисяч гривень. За продаж неякісних това-
рів порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 
227 Кримінального кодексу (умисний продаж небез-
печної продукції). Санкція за цією статтею — штраф у 
розмірі 8,5-17 тисяч гривень. 

Студенти-сироти 
отримуватимуть 900 
гривень соцстипендії 
Студентам-сиротам і з малозабезпечених сімей, 
які навчаються у вузах, призначено соціальну 
стипендію на 2013 рік. Залежно від рівня акреди-
тації закладу молодь отримуватиме від 750 до 900 
гривень стипендії. Відповідне розпорядження 
Кабмін прийняв 27 березня. Соціальна стипендія 
призначається та виплачується додатково до 
інших стипендій або грантів. 

16%
стільки українців і 18% росіян 
хочуть, щоб Росія об’єдналася з 
Україною в одну державу. Про це 
свідчать результати опитування, 
проведеного Київським міжна-
родним інститутом соціології.
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Події

На Волині готуються до «великої води» 

Володимир-Волинський місь-
крайонний суд минулого тиж-

ня виніс вирок начальнику секто-
ра Державної служби боротьби з 
економічною злочинністю Воло-
димир-Волинського міськвідділу 
УМВС України у Волинській об-
ласті. Капітана міліції звинуватили 
у вимаганні й одержанні хабара. 

У матеріалах судової справи 
йдеться про те, що наприкінці ми-
нулого року капітан міліції отри-
мав інформацію про те, що одинад-
цять осіб незаконно скуповують, 
продають і обмінюють іноземну 
валюту на території продовольчого 
ринку в Володимирі-Волинському. 
Замість того, щоб зареєструвати 
і перевірити цю інформацію, він 
вирішив легко заробити грошенят 
напередодні новорічних свят. 

Зустрівся посеред білого дня з 
одним із валютників і сказав тому, 
щоб усі одинадцятеро зібрали та 
передали йому по 500 гривень ко-
жен. У подальшому ж, щоб вони і 
надалі могли «спокійно» стояти на 
ринку з валютою, керівник служби 
боротьби з економічною злочин-
ністю зажадав щомісячної «дани-
ни» — по 300 гривень. 

Володимирські міняйли зібра-

ли необхідну суму. Тож міліціянт 
спочатку отримав п’ять тисяч гри-
вень, а за місяць, як і домовлялися, 
— ще 3300. 

Його умисні дії були квалі-
фіковані судом за ч. 3 ст. 368 КК 
України як одержання хабара 
службовою особою з використан-
ням наданої їй влади та службово-
го становища, вчинене повторно. 

Під час досудового розсліду-
вання між прокурором прокура-
тури Волинської області Лисюком 
В. В. та обвинуваченим із участю 
його захисника 12 лютого 2013 
року укладено угоду про визнання 
винуватості. Згідно з цією угодою, 
міліціонер беззаперечно визнав 
себе винуватим у вчиненні кримі-
нального правопорушення. 

Володимир-Волинський місь-
крайонний суд визнав його ви-
нним у вчиненні кримінального 
правопорушення та призначив 
покарання у вигляді позбавлення 
волі строком на п’ять років без 
конфіскації майна. Також хабар-
ника позбавили права три роки 
обіймати посади в правоохорон-
них органах і спеціального звання 
«капітан міліції». 

Наталка СЛЮСАР 

Валютників на ринку «кришував» капітан 
міліції 

Захисна дамба у селищі Любешів

Віце-прем’єр Олександр Вілкул та губернатор Борис Клімчук обговорюють план дій


