
Нинішня весна для волинян ви-
явилася непростою. Рекордна 
кількість снігу, що випала цієї зими, 
обернулась для багатьох великою 
водою. Особливо потерпали від по-
вені поліські райони: Ратнівський, 
Любешівський, Маневицький. При-
міром, на Маневиччині востаннє 
підтоплення такого масштабу, 
за словами тамтешніх жителів, 
фіксували лише у 1999 році. Не об-
минула велика вода і місто Луцьк. 
Через розлиття Стиру підтоплени-
ми виявилися Центральний парк 
культури і відпочинку імені Лесі 
Українки та територія біля річки 
Сапалаївки. Постраждали будинки 
в районі Вишкова та неподалік 
села Рованці Луцького району. І все 
ж сьогодні з упевненістю можна 
сказати, що завдяки добре скоор-
динованій та організованій роботі 
всіх служб, обласної та місцевої 
влади з наслідками негоди область 
справилась успішно. Напередодні 
Дня працівників водного господар-
ства група журналістів місцевих 
ЗМІ разом із начальником облас-
ного управління водних ресурсів 
Ростиславом Кравчуком відвідали 
Маневицьке районне управління 
водного господарства. 

Знайомство з роботою колекти-
ву розпочалося з розміщеної на межі 
Ківерцівського та Маневицького 
районів Годомицької осушувальної 
системи. 

— Сьогодні це землі СВК «Маяк», 
— розповідає заступник начальника 
Маневицького управління водно-
го господарства Віктор Пахольчук. 
— У принципі чи не єдиного сіль-
ськогосподарського виробничого 
кооперативу, який ще тримається на 
плаву. Система здана в експлуатацію 
ще 1963 року, тому частина її по-
требує реконструкції. Магістральні 
канали і малі річки перебувають у 

зоні діяльності нашого управління, 
внутрігосподарські — передані на 
баланс сільських рад. Ми на дого-
вірних засадах виконуємо роботи з 
обслуговування цих систем. Упро-
довж останніх років районна влада 
щорічно виділяє для їх відновлення 
кошти, цього року — 44 тисячі гри-
вень. Турбує те, що значна частина 
меліорованих земель не використо-
вується. Серед сільгосппідприємств, 
які сьогодні працюють, це «Агросит-
ниця», яке займається свинарством. 
До речі, орендує сто гектарів, які 
розміщені на осушувальній системі 
колгоспів «Маяк» та імені Свердло-
ва. «Баффало», яке розводить велику 
рогату худобу, «Агрофрукт» — заго-
товляє та переробляє сільгосппро-
дукцію. ТзОВ «Хайберрі» вирощує 
плодово-ягідні культури. Дуже спо-
діваємося, що кількість інвесторів 
збільшуватиметься, бо якщо декіль-
ка років землю не використовувати, 
вона заростає чагарником і тоді її 
відновлення вимагає дуже великих 
коштів. 

Віктор Пахольчук також озна-
йомив журналістів із водним госпо-
дарством району. За його словами, 
на сьогодні площа осушених земель 
на Маневиччині складає 44 тисячі 
гектарів, у тому числі сільськогоспо-
дарських угідь — 26,6 тисячі. 22 ме-
ліоративні системи, з яких 17 — між-
господарські. Загальна протяжність 
каналів — 2300 кілометрів, із яких 
354 перебуває на балансі управлін-
ня. 1700 гідротехнічних споруд, із 
них 200 — на балансі управління, 
16 кілометрів дамб, чотири насосні 
станції загальною продуктивністю 
чотири кубічних метри за секунду. 
Крім того, управління займається 
охороною і відтворенням водних ре-
сурсів. На території району протікає 
21 мала річка, дві середні — Стохід 
і Стир. Загальна протяжність усіх 
річок — майже 440 кілометрів. А ще 
в районі 24 озера, Гривенське водо-
сховище та 88 ставів. Тобто водні ре-
сурси в районі представлені досить-
таки широко. 

— Зараз ми знаходимося на 
осушувальній системі колгоспів 
«Маяк» та імені Свердлова, — по-
казує рукою. — Назва збереглася від 
колишніх колгоспів. Їх наступником 
є теперішній СВК «Мрія». Площа 
цієї осушувальної системи — 2119 
гектарів. Основним її елементом 
є водоприймач — річка Рудка. За-
раз проводиться ручне і механізо-
ване обкошування каналів. На цій 
системі працює четверо доглядачів 
об’єктів. Окрім обкошування, вони 
займаються бетонуванням, побіл-
кою, косовицею. Денна норма на од-
ного доглядача — від восьми до два-
надцяти сотих залежно від густини 
і жорсткості трави. Радує, що на цій 
системі практично немає розораних 

прибережних захисних смуг (для 
цього виду річки — по обидва боки 
каналу на відстані 25 метрів). Хоча 
декілька років тому було інтенсивне 
розорювання. Між іншим, на части-
ні цієї площі ще за часів радянської 
влади вирощували льон, зернові. На 
окремих ділянках урожайність пше-
ниці становила 35 центнерів із гек-
тара, що для наших поліських земель 
доволі високий результат. 

Начальник обласного управ-
ління водних ресурсів Ростислав 
Кравчук зазначив, що траву косять 
передусім для того, щоб збільшити 
пропускну здатність мережі та за-
безпечити своєчасне водовідведен-
ня. Та й має бути певний естетичний 
вигляд. 

— Коли багато води, посіви про-
падають, — каже Ростислав Сергі-
йович, — відповідно, селяни мають 
серйозні збитки. У нашій службі 
допускається затоплення поля з 
озиминою чи зерновими лише пів-
доби, максимум — добу. Якщо за 
цей час не відведеться вода, посіви 
пропадуть. До речі, основне завдан-
ня меліорації — регулювати водно-
повітряний режим. Тому взимку, 
коли є для цього час, заготовляємо 
дерев’яні шандори. За допомогою 
цих шандорів і регулюємо водно-по-
вітряний режим. Щоб утримувати 
меліоративну систему в робочому 
стані, необхідно проводити комп-
лекс ремонтно-доглядових робіт, 
— продовжує Ростислав Кравчук. 
— Один із основних їх видів — це 
земляні роботи. За допомогою екс-
каваторів очищаються меліоративні 
канали, їх параметри доводяться до 
проектних. Цього року на виготов-
лення проектно-кошторисної доку-
ментації виділено 99 тисяч, визна-

чено 132 об’єкти. В нас, як правило, 
системи двостороннього регулюван-
ня: можемо не лише відводити воду, 
але й її набирати, підтримувати від-
повідний режим для росту рослин. 

Начальник Колківської експлуа-
таційної дільниці, куди ми завітали, 
Василь Васильович Павлюк розпо-
вів, що їхня дільниця обслуговує 164 
кілометри каналів. У господарстві 
97 споруд, зокрема 85 шлюзів-регу-
ляторів. Тут працює 27 людей: два 
механізатори, три інженерно-тех-
нічних працівники, два охоронці та 
двадцять доглядачів. За рік видаля-
ють у середньому до восьми гектарів 
чагарників, обкошують 280 гектарів, 
ремонтують споруди. З запланова-
них для ремонту на цей рік — 39 спо-
руд (бетонні, земляні роботи). 

— Крім обслуговування осушу-
вальних систем, із 2004 року наше 
управління займається ще й дже-
релами, — розповідає Ростислав 
Кравчук. На цей момент таких дже-
рел відновлено вже шість: у селах 
Лісовому, Старому Чорторийську, 
Великій Яблуньці, в Куликовичах 
(так зване джерело «Біля дуба», що 
між селом Красноволя та Колками, 
в лісі). 

Цього дня журналісти огляну-
ли розміщений на узбіччі шляху 
Луцьк — Любешів — Дольськ по-
близу мосту через річку Рудка ре-
креаційний пункт осушувальної 
системи колишніх колгоспів «Маяк» 
та імені Свердлова. Побували на об-
лаштованому водниками джерелі 
поблизу села Лісове. Познайомились 
із роботою Маневицької насосної 
станції №1 поблизу села Колодії. 

Галина ФЕДОРЕНКО 
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стільки мільйонів гривень 
украли в українців 
кіберзлочинці протягом 
першого кварталу 2013 
року. 

Одесити побили водія, який збив 
жінку з коляскою 
Жителі Одеси побили і передали правоохоронцям водія, 
який збив у пішохідній зоні жінку з коляскою. За словами 
очевидців, від удару Chevrolet жінку відкинуло на кілька 
метрів, а коляску розвернуло. «Водій із вікна авто облаяв 
жінку та заявив, що вона сама винна, — розповів свідок. — До 
того ж він вирішив утекти з місця ДТП». Перехожі перекрили 
вулиці, а потім почали з’ясовувати стосунки з винуватцем, 
який, за їхніми словами, був п’яний. Чоловіка побили, а потім 
передали співробітникам міліції. Жінка та дитина не отримали 
серйозних ушкоджень. 

У Турію випустили 
950 кілограмів риби 
На зариблення річки Турія у Ковелі виділено 20 
тисяч гривень із обласного бюджету. Популяцію 
риб поповнили амур східноазійський (300 кг) і 
товстолоб амурський (650 кг). Зарибки придбано 
в ПАТ «Рівненська рибоводно-меліоративна 
станція». Зариблення Ковельського водосховища 
відбувається щороку з активною участю 
громадської організації «ЕкоВолинь». Але такі 
обсяги проведення природоохоронних заходів за 
кошти бюджету маємо вперше. 

Один із каналів
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Ростислав Кравчук

3 червня стартує кампанія зовніш-
нього незалежного оцінювання. 
Цього дня майбутні абітурієнти 
складатимуть тести з хімії. Закін-
читься ЗНО 27 червня іспитом зі 
світової літератури. 

Як і в попередні роки, за словами 
проректора з питань ЗНО Волин-
ського інституту післядипломної 
педагогічної освіти Надії Бобак, на 
території Волині діятиме 26 пунктів, 
де охочі зможуть пройти тестуван-
ня. Всього заяв подало до восьми 
тисяч молодих волинян. 

Найбільше виявило бажання 
скласти тести з української мови та 
літератури — 7870 осіб. На другому 
місці — історія України (5207), на 
третьому — математика. Завдання 
з цього предмета планує виконати 
4528 волинян. Найменше ж охо-
чих пройти тестування з іспанської 
мови — всього один випускник. 
Ще десятеро абітурієнтів перевіря-
тимуть свої знання з французької. 
Хоча цього року вперше ЗНО мож-

на складати з такого предмета, як 
світова література, пройти його ви-
явило бажання 252 людини. За сло-
вами Надії Бобак, цього року значно 
менше охочих скласти тест із англій-
ської. Якщо минулого року таких 
було майже три тисячі, то цього — 
1731 особа. 

Щодо особливостей цьогорічно-
го тестування, то Надія Василівна 
зазначила, що абітурієнт отримає 
тестове завдання на одній мові, об-
раній ним.

— Якщо торік тестове завдання 
видавалось і українською, і тією мо-
вою, якою особа виявила бажання 
його виконати, то цього року тако-
го не буде, — зазначила Надія Бо-
бак.— Наприклад, минулого року 
випускники попросили одне завдан-
ня польською мовою, два — румун-
ською. Виконували ж, звичайно, те, 
що було надруковане українською. 
За новими правилами, цього року 
таких жартів немає. Більше 10 осіб 
захотіло отримати завдання з фі-
зики, біології, географії російською 

мовою. 
Серед інших нововведень — по-

силення контролю на пунктах тесту-
вання щодо недопущення порушен-
ня процедури проходження ЗНО. 

— Під час технологічної перерви 
в аудиторії охоронець за допомогою 
металодетектора перевірить кожно-
го учасника ЗНО, чи не має при собі 
засобів зв’язку, — повідомила Надія 
Бобак. — Ті особи, в яких знайдуть 
навіть вимкнений мобільний теле-
фон чи інший технічний пристрій, 
будуть видалені з пункту ЗНО. На 
додаткову сесію цього року вони 
допущені не будуть. Те ж саме сто-
сується і шпаргалок. І неважливо, 
встиг абітурієнт скористатися до-
машньою підказкою чи ні. Правила 
доволі суворі й однакові для всіх. 
Торік за аналогічні порушення на 
Волині було видалено до двадцяти 
осіб. 

Проректор із питань ЗНО на-
гадує, що для роботи в пункті тес-
тування необхідно при собі мати: 
сертифікат ЗНО-2013, паспорт або 

оригінал документа, відповідно до 
якого проводилася реєстрація (пас-
портний документ чи свідоцтво про 
народження), запрошення-пере-
пустку. 

Запрошення-перепустки з вка-
заними датами тестувань і адреса-
ми пунктів тестування абітурієнти 
отримали поштою. Якщо виникне 
така потреба, всі мають змогу роз-
друкувати їх із інформаційної сто-
рінки учасника ЗНО, доступ до якої 
можливий за номером сертифіката і 
пін-кодом. 

Про можливі шляхи та час до-
бирання до того чи іншого пункту 
тестування випускникам необхідно 
буде дізнатися заздалегідь. А при 
виявленні фактів порушення про-
цедури ЗНО в аудиторії чи пункті 
тестування учасники мають право 
звернутися до відповідального за 
пункт тестування чи уповноваженої 
особи Українського центру оціню-
вання якості освіти, не виходячи з 
пункту тестування. 

Наталка СЛЮСАР 

Навіть вимкнений мобільний телефон стане приводом для видалення з пункту ЗНО Гречки та цукру 
цього року буде 
вдосталь 

В Україні завершуються вес-
няно-польові роботи. Досі-

вають пізні круп’яні культури, 
зокрема гречку. Це 191 тис. га, 
або 93% прогнозу. Завершено 
посів цукрових буряків на площі 
306 тис. га, що становить 106% 
до запланованого. З цих площ 
зберуть урожай, який повністю 
забезпечить внутрішній попит 
і експорт. Про це повідомив ди-
ректор Департаменту землероб-
ства Міністерства агрополітики 
та продовольства України Олек-
сандр Демидов. 

«Виробництво цукру цього-
річ може сягнути 1,2–1,4 міль-
йона тонн. Тому на сьогодні не 
виникає занепокоєння щодо за-
безпечення вітчизняних спожи-
вачів цим продуктом», — зазна-
чив він. Що ж до гречки, аграрії 
продовжують сіяти цю культуру. 

Волинські водогосподарники справились 
із цьогорічною повінню на відмінно 


