
Коли частина лучан у зв’язку з 
таненням снігу починає задуму-
ватися, чим вичерпувати воду з 
підвалів, то жителі деяких будинків 
обласного центру живуть із такою 
проблемою цілорічно. Одна з 
таких багатоповерхівок розміщена 
на вулиці Січовій, 1. Як кажуть її 
мешканці, їм уже близько 10 років 
доводиться терпіти воду та болото 
у своїх підвалах. 

Жителька будинку Фіра Люба-
рова розповіла, що негаразди поча-
лися ще у 2003 році — тоді вперше 
їхній підвал серйозно затопило. На її 
думку, до цього призвело те, що ще 
в 2000-му комунальники вирізали 
частину великих дерев у дворі та на 
навколишній території. 

— Я тоді зверталась у ЖКП і 
з’ясувала, що був дозвіл лише на 
одне дерево, та зрізали все, що кому 
заважало, — нарікає пані Фіра. — 
Старі дерева знищили, а нові замість 
них не посадили. Крім цього, поруч 
із будинком протікає річка Сапала-
ївка, то там позрізали багато верб і 
збудували якусь «пивнуху».

 За її розповідями, вже через рік 

у підвалі з’явилася перша вода, а ще 
через трохи підтоплення стали ре-
гулярними. Мешканці кажуть, що 
сухо у підвалі не буває ніколи, а іноді 
води набирається до півметра. 

— Дійшло до того, що картоплю 
мушу зберігати на верхніх полицях, 
а консервацію взагалі не ношу сюди, 
— ділиться наболілим мешканка 
Алла Васкевич. — Син уже кілька 
разів вимощував дно у нашій ко-
мірці, та це не допомагає, і вода все 
одно сюди потрапляє. Буває таке, що 
у літні місяці сухо-сухо, я вже радію, 
що буде без підтоплення, але де там! 
Вода стоїть навіть улітку. А комарів 
скільки! Та й сморід страшний — 
люди на першому поверсі навіть ві-
кно відчинити не можуть. 

Але найстрашнішим жильці вва-
жають те, що постійна вода потроху 
підмиває фундамент. Люди непоко-
яться, щоб їхній будинок не рухнув. 
Неодноразово зі своєю проблемою 
звертались і до міської ради, на що 
отримували відписки. 

— Мені відписали, що кілька 
разів будівлю підтоплювало через 
аварії у каналізаційній мережі, а при 
додатковому обстеженні з’ясовано, 

що підвальне приміщення сухе, ви-
токів внутрішньобудинкових мереж 
не виявлено, — зазначає Фіра Люба-
рова. — Цьогоріч теж написали, що 
проблем із мережею нема, і пообіця-
ли взяти воду на аналіз та встанови-
ти причину підтоплень.

 У департаменті житлово-ко-
мунального господарства Луцької 
міської ради кажуть, що, найімо-
вірніше, багатоквартирний будинок 
підтоплюють ґрунтові води. 

— Ми обстежували весь цей 
«кущ», — каже начальник відділу з 
експлуатації та ремонту житлового 
фонду міського департаменту ЖКГ 
Юрій Крась. — Там час від часу на-
бирається вода. В підвалі на Січовій 
її рівень не великий — 7-10 см. Торік, 
у червні, я був на Січовій, то там не 
було води у підвалах. Тобто розказу-
вати, що там цілий рік можна запус-
кати рибу, — неправильно. 

Чиновник зазначив: щоб уряту-
вати багатоповерхівку від ґрунтових 
вод, необхідний цілий комплекс ро-
біт. 

— Перше — це повна герметиза-
ція підвалу, можливо, геотекстилем, 
потім бетонування його по периме-
тру, — зазначає Юрій Крась. — Адже 
рівень ґрунтових вод не постійний. 
От зараз це виникло через сильні 
снігопади, танення снігу. Крім цьо-
го, ґрунтові води можуть підніма-
тися через зведення нових будинків, 
оскільки кожен виритий котлован 
витісняє воду. З проблемою, звісно, 
потрібно боротися, можливо, вар-
то почати з пониження рівня ґрун-
тових вод у цьому районі чи рівня 
води в Сапалаївці. 

— Я говорила по телефону з Ку-
біцьким (директор департаменту 
ЖКГ. — Ред.), і він каже, що це під-
земні води і треба або проводити 
дренажні роботи, на що грошей не-
має, або воду не викачувати з під-
валу та чекати, доки замулиться 
джерело, — каже Фіра Любарова. 
— Але якщо воно за 10 років не за-
мулилося, то скільки маємо терпіти 
і чекати, коли це трапиться? Може, 
доки будинок піде по швах? 

Ольга УРИНА 

«Ринок праці — жива матерія, 
а роботодавець — його сер-

це» — з цієї метафори розпочала 
прес-конференцію начальник від-
ділу організації сприяння працев-
лаштуванню населення та надання 
послуг роботодавцям обласного 
центру зайнятості Олена Комар. 
Вона зупинилася на підходах до 
формування правової культури 
працедавців. 

Щоб донести до роботодавців 
зміни та нововведення податково-
го, пенсійного законодавства про 
зайнятість й інші правові аспекти, 
на які варто передусім звернути 
увагу, служба зайнятості зініцію-
вала та провела бліц-навчання. 

— Ми їх організовували за 
сприяння соціальних партнерів, 
залучали дев’ять владних струк-
тур, — розповідає Олена Петрівна. 
— Роботодавці прислухалися до 
наших порад, у них була можли-
вість поспілкуватись у невимуше-
ній атмосфері зі своїми колегами, 
представниками контролюючих 
структур. 

Поки що таких навчань про-
вели п’ять для представників 
деревообробної, транспортної, 
сільськогосподарської галузей, сі-
мейних (родинних) ферм, готель-
но-ресторанного бізнесу. А з 20 
березня стартували бліц-навчання 
для орендарів земель лісового 
фонду. Роботодавці йдуть на такі 
заходи охоче, ще й колег своїх за-
прошують. 

Сприяє формуванню право-
вої культури роботодавців краю 
відзначення професійних днів. На 
веб-сайті обласного центру зайня-
тості ще у вересні 2008 року ство-
рено рубрику «Державні та профе-
сійні свята», яка містить 224 описи 
основних професій і спеціальнос-
тей, презентації працедавців об-
ласті — соціально відповідальних 
представників галузі. 

— Інтернет-спілкування також 
має велике значення у формуван-
ні правової культури, — продо-
вжує Олена Комар. — Уже цього 
року надіслали роботодавцям два 
інформаційні матеріали про ста-
жування студентів та інструктаж 

з охорони праці. Активна робота 
ведеться з організаціями робото-
давців міст і районів. 

Директор навчального центру 
ДП «Автоскладальний завод №1» 
ПАТ «АК «Богдан Моторс» Лариса 
Гань підтвердила важливість для 
роботодавців усіх тих заходів, які 
ініціює служба зайнятості. Вона 
повідомила, що завод нині потре-
бує нових кадрів, адже має крупні 
замовлення з виробництва тро-
лейбусів. Найбільше заводу необ-
хідні слюсарі механоскладальних 
робіт, електрозварники на авто-
матичних і напівавтоматичних ма-
шинах і маляри. 

— Для того, щоб їх набрати, 
співпрацюємо з центрами зайня-
тості, проводимо ярмарки вакан-
сій, але не завжди є достатньо ква-
ліфікованих робітників, — каже 
пані Лариса. — Тому практикуємо 
навчання на виробництві. За два 
місяці людина складає іспити і 
може приступати до роботи. Крім 
того, за сприяння служби зайня-
тості отримали ліцензії Мініс-
терства освіти та науки для про-
ведення навчань у нашому центрі 
за тими професіями, які я назвала, 
плюс водій тролейбуса. 

Своїми методами співпраці з 
роботодавцями поділилися дирек-
тори Луцького міського, Камінь-
Каширського районного, Ковель-
ського міськрайонного центрів 
зайнятості. Так, директор Луць-
кого міського центру зайнятості 
Едуард Неймарк розповів, що за-
раз акцентують увагу на навчанні 
працедавців себе презентувати і 
рекламувати. 

Людмила ШИШКО
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Події

У Ківерцях катастрофічно          
не вистачає урн для сміття 
У Ківерцях проживає близько 17 тисяч жителів. У 
місті понад сорок торговельних точок і підприємств, 
центральний парк і понад два десятки зупинок, 
які є місцями скупчення людей. Але біда в тому, 
що в районному центрі встановлено тільки сім 
сміттєвих урн, тобто одна урна на дві з половиною 
тисячі людей. Мешканці змушені або носити сміття 
з собою, або кидати просто під ноги, що багато хто і 
робить. 

У Нововолинську 
затримали вантаж                   
із 20 тоннами цукру 
Правоохоронці затримали «Рено Преміум», 
за кермом якого перебував 25-річний житель 
Рівненської області. Водій перевозив близько 
20 тонн цукру. На прохання правоохоронців 
надати документи чоловік подав довідки, які не 
відповідають дійсності й містять виправлення. 
Триває перевірка. Автомобіль із причепом 
доставлено до міськвідділу міліції. 

7

Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:30, 04:35 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард»
10:00, 17:10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2» 
12:10 Х/ф «Аватар» 
15:40, 00:15 «Секретні матеріали 

шоу-бізнесу»
16:45, 23:50 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:15 Т/с «Вероніка - 2: 

Втікачка» 
22:20, 04:50 «Гроші»
01:15 Х/ф «Громозека» 
03:00 Х/ф «Поцілуй мене, това-

ришу» 

05:35 М/ф «Шрек 2»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Москва сльозам не 

вірить»
12:30 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
14:15 «Судові справи»
15:05 «Сімейний суд»
16:05 «Жди меня»
17:45, 19:00 Т/с «Свати 5»
20:00, 04:40 «Подробиці»
20:30 Т/с «Йду тебе шукати 2»
00:00 Т/с «Перевізник» 
01:45 Т/с «Точка вибуху»

06:00 «Чужі помилки. Де мої діти?»
06:45, 16:00 «Все буде добре!»
08:45, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:05 «Зіркове життя. Зірки під 

скальпелем»
11:05 «Зіркове життя. Зіркові 

оголення»
11:55 «Один за всіх»
13:50 «Зважені та щасливі»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Мати й мачуха» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:35 «Битва екстрасенсів»
00:30 Т/с «Доктор Хаус» 
01:25 Х/ф «Два капітани» 

05:15 Служба розшуку дітей
05:25 Світанок
06:30, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45 Факти
09:15 Х/ф «V Центурія»
11:40 Анекдоти по-українськи
11:55, 13:00, 16:40 Т/с «Убивча 

сила»
14:15, 20:10 Т/с «Морські дияво-

ли-6. Смерч»
18:45 Факты. Вечір
19:25, 01:15 Надзвичайні новини
21:50 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:00, 03:20 Свобода слова
02:10 Про-Zікаве.ua

06:00 Т/с «Дорожній патруль 
- 4» 

07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:50, 17:20, 21:50 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «Час для двох» 
15:20, 01:10 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Вендета по-російськи» 


23:15 Х/ф «Бій без правил» 
01:30 05:00 Профілактика переда-

вального устаткування

07:00 Мультфільми
09:00 Х/ф «Прощена неділя» 
10:50 Х/ф «Джейн Ейр»
13:00 «Пороблено в Україні»
14:30, 18:00 «Звана вечеря»
15:30 «КВН»
19:00 «Таємний кухар»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Залізна людина» 
00:00 Х/ф «Бабій» 
01:40 «Нічне життя»

08:00 «Ульотне відео по-російськи»
09:00 Х/ф «Танці з вовками» 
14:00 Т/с «М.У.Р.» 
18:00 «День 90-х. Малина черво-

на». Знай наших
19:00 «День 90-х. Малина черво-

на». Сексмісія
20:00 «Помста природи»
21:00 Новини 2+2
21:25 «Шалене відео по-

українськи»
23:10 Т/с «Коли падають не-

беса» 
01:10 Т/с «Опергрупа» 
02:50 «Дорожні війни»
03:35 Х/ф «Проект «Альфа» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
08:40 «Контрольна закупівля»
09:10 «Жити здорово!»
10:05, 02:30 «Модний вирок»
11:15 «Дві зірки»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:20 «Доброго здоров’ячка!»
15:15, 04:05 Т/с «Торговельний 

центр»
16:05, 01:45 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
17:40 «Зрозуміти. Пробачити»
18:10, 00:50 «Давай одружимося!»
19:00 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Під прикриттям»
22:20, 03:25 «Вечірній Ургант»
23:00 Нічні новини
23:15 «Поки ще не пізно»
23:55 «Воля і справедливість»

04:50, 06:00 Teen Time
04:55 Т/с «АйКарлі»
06:05 Очевидець. Найшокуюче
06:45, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:50, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 00:00 

Репортер
09:00 Х/ф «Вавилон н.е.»
11:00, 18:00, 20:00 Т/с «Вороніни»
13:25, 14:30 Kids Time
13:30 М/с «Качині історії»
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Кадетство»
16:50 Т/с «Світлофор»
21:00 Ревізор-2
23:00 Т/с «Щасливі разом»
00:20 Т/с «Щоденники вампіра 

3» 
01:15 Т/с «Вероніка Марс 3»
02:00 Т/с «Евріка»
02:45 Служба розшуку дітей
02:50, 03:45 Зона ночі
02:55 Українці Віра
03:50 Георгій Нарбут. Живі картини
04:05 Зона ночі Культура
04:10 Бистроплинний сон

06:00 Дивовижні експерименти
06:30, 12:20 Життя після людей
07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Земля: еволюція 

планети
09:00, 19:10 Таємні знаки
10:40, 22:00 Великий Бар’єрний 

риф
11:30 Дикі та озброєні
14:50, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 22:50 Сучасні дива
16:40, 20:00 Гучна справа
17:30 Д/ф «Любити Гітлера. Смер-

тельний політ Гесса»
18:20 Д/ф «Міф про Будьонного»
21:00 Д/ф «Курська дуга». 1 ч.
00:30 Покер
01:20 Жива історія
02:10 Т/с «Жорстокі таємниці 

Лондона»
03:50 Д/ф «Макаров: людина і 

пістолет»
04:40 Смартшоу
05:10 Містична Україна

06:00 «Легенди карного розшуку»
07:00 Х/ф «Якщо ворог не зда-

ється...» 
08:25, 03:50 «Агенти впливу»
09:00 Х/ф «Марія з Назарета». 

1 с. 
10:55 Т/с «Зрадник»
14:40 Т/с «Даїшники»
18:30 «Випадковий свідок»
19:00, 23:30, 02:00, 04:45 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
21:30 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:30 Т/с «CSI: Маямі - 9» 
00:00 Х/ф «Заміна» 
02:30 «Речовий доказ»
05:15 «Уроки тітоньки Сови»
05:35 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
07:55 Х/ф «Чингачгук - Великий 

Змій»
09:30 Х/ф «Транті-ванті»
10:45, 18:10 Т/с «Я лечу»
12:35, 20:00 Т/с «Баязет»
14:25 Х/ф «Люди і звірі»
21:50 Х/ф «У небі нічні відьми»
23:20 Х/ф «Довга, довга справа»
00:45 Х/ф «Наказано взяти 

живим»
02:10 Х/ф «Повторне весілля»
03:45 Х/ф «Сорок перший»
05:10 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00, 16:05 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:55 Лялечка
13:55 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
15:00 Одна за всіх
17:20 Досвідос
18:20, 21:00 Віталька
19:10 БарДак 
19:35 Богиня. Нова колекція
20:00 Т/с «Любить не любить» 
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Дурнєв+1
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с «Притулок» 
01:00 Твою маму!
01:25 Досвідос 
01:50 Бабуни & дідуни
02:15 Теорія зради

05:45, 02:10 Світ зірок
06:30 Телеторгівля
07:30 Мультфільми 
09:00 Сім’я від А до Я
10:20 Бебі-бум
11:00, 11:35 Школа доктора 

Комаровського
12:20, 17:00 Жіноча форма
13:10 Дачні історії
14:10 Справа смаку
15:05, 20:50 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 22:40 Модний вирок
18:00 Час краси
19:00, 00:40 Сімейний розмір
20:00 Іноземна кухня
21:40 Така красива любов
23:40 Міста світу
01:30 Секрети долі
02:55 Колір Ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Православний календар
06:05 Худ. фільм «Управа». 6 с.
06:30 Підсумки
06:45, 07:05, 23:15, 01:10 Спорт
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00, 12:35, 15:00, 18:20, 

01:20, 02:15, 03:30 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Док. фільм «А.Краско. Я 

залишаюся» ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Офіційна хроніка
10:20 Т/с «Маруся. Повернення»
12:55 Діловий світ
13:05 Право на захист
13:25 Темний силует
13:35 Х/ф «Крах інженера 

Гаріна». 1 с.
14:40 Вікно в Америку

15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:40 Життя на рівних
16:00 Х/ф «Головний конструк-

тор»
18:45 Світ спорту
18:55 Агро-News
19:05 Діловий світ
19:25 Сільрада
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 «Віра. Надія. Любов»
22:30 Книга.ua
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Кіно в деталях
00:25 Підсумки. Бізнес
00:40 Від першої особи
01:45 Про головне
02:30 ТелеАкадемія
03:45 Точка зору
04:05 Діловий світ. Тиждень
04:35 Караоке для дорослих
05:25 Підсумки дня

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 8 квітня

У підвалі луцької багатоповерхівки 
вода стоїть цілий рік 

Роботодавці йдуть у центри зайнятості    
за знаннями 


