
Хоча нині погода і не тішить соняч-
ними днями, синоптики обіцяють 
дуже спекотне літо. Тому логічно, 
що тисячі волинян шукатимуть про-
холоду в місцевих водоймах. Які 
ж із них готові приймати відпочи-
вальників, дізнавалися «Відомості». 

Цьогоріч на Волині виділили 
52 місця масового відпочинку на 
воді. А це значить, що у цих місцях 
як мінімум повинно бути обстежене 
й очищене від сторонніх предметів 
дно, а на пляжах — встановлені вби-
ральні, має діяти сезонний рятуваль-
ний пост і, звісно, якість води мусить 
відповідати санітарним вимогам. 

В управлінні ДСНС України в 
області розповіли, що нині на Воли-
ні групою водолазів уже обстежені 
всі відведені для купання місця. На 
пляжах уже діє близько 30 сезон-
них рятувальних постів, де на варті 
безпеки стоятиме 72 матроси-ря-
тувальники. Щоправда, виходить, 
що рятувальних постів на двадцять 
менше, як спеціалізованих місць 
для відпочинку. Тож невідомо, чи на 
кожному пляжі ви зможете почува-
тись у безпеці. 

Як розповів заступник началь-
ника управління з запобігання 
надзвичайним ситуаціям і заходів 
цивільного захисту УДСНС Волині 
Микола Кревський, додатково сила-
ми управління створено ще чотири 
пости, три з яких — біля озера Сві-
тязь, а один — на річці Турія в Кове-
лі. Там працюватимуть спеціалізова-
ні водолазно-рятувальні групи. 

Ще один вектор — це благо-
устрій пляжів. Оскільки в Луцьку 
є лише одне відведене для купання 
місце, ми завітали саме туди. Хоча 
пляж ще не зовсім висох від весня-
ного підтоплення, траву там як-не-

як, але покосили. Щоправда, частину 
викошеного зілля та зрізаних гілок 
чомусь не прибрали. Також пофар-
бували переодягальні, парасольки та 
лавочки, встановили нові урни для 
сміття і заповнили пісочниці для ді-
тей. Утім, без уваги лишилися східці 
з пляжу до води: не пофарбовані, а 
в одному місці й зовсім поламані. 
Це питання нещодавно порушили 
на сесії Луцькради, на що міський 
голова Микола Романюк відповів, 
що східці ремонтувати ніхто не буде, 
оскільки не влада їх ламала. 

Загалом в Україні тільки 565 пля-
жів, або 52%, отримало дозволи на 
роботу від Державної санітарно-епі-
деміологічної служби. Про це заявив 
міністр регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ Геннадій Темник. 
Зокрема, в Полтавській і Черкаській 
областях жоден пляж не одержав до-
зволу СЕС. 

А от дізнатися, чи можна ку-
патись у волинських водоймах, на 
жаль, не вдалось. У секторі доступу 
до публічної інформації та зв’язків із 
громадськістю Головного управлін-
ня Держсанепідемслужби у Волин-
ській області так і не змогли надати 
цю інформацію, знаходячи щоразу 
нові відмовки. Склалося враження, 
що відомості про безпечність озер і 
річок є секретними і тисячі волинян 
не мають права про це знати. 

Правда, стало відомо, що в озері 
Молодіжному в місті Ківерці пла-
вати таки заборонено, враховуючи 
припис районних санепідеміологів. 
Очевидно, вода там не відповідає 
нормам. Так само може бути небез-
печним купатись і в інших місцях, 
але знати про це — зась! 

Напевно, кожен помітив, що 
багато волинських водойм із року в 
рік здаються все гіршими на вигляд. 

Заступник начальника Державної 
екологічної служби у Волинській 
області Олександр Ткачук каже, що, 
найімовірніше, причиною такої не-
привабливості озер стає цвітіння 
водоростей. Цьому явищу сприяє як 
замулення водойм, наслідком якого 
є мілководдя, так і висока темпера-
тура повітря. 

— От на озері Пісочному в Ста-
ровижівському районі вода цвіте 
двічі за сезон. Зараз ми вивчаємо си-
туацію, з’ясовуємо, що є причиною 
такого активного цвітіння, — каже 
чиновник. — Можливо, збудниками 
цвітіння є стоки з вигрібних ям. Там 
ситуація така, що баз відпочинку ба-
гато, а централізованої каналізації 
немає. Більше того, навіть не укла-
дені угоди на вивезення з вигрібних 
ям, тож усі ці нечистоти діваються 
невідомо куди. Також даватимемо 
припис районній владі, щоб таки 
взялися за розробку проекту очис-
них споруд. 

Відсутність централізованих ка-
налізаційних мереж екологи назива-
ють найбільшою проблемою водойм 
Волині. Також вони зазначають, що 
всі озера в області варто було б почис-
тити від мулу, який накопичувався 
роками. Проте це настільки затрат-
ний процес, що ніякий бюджет не 
витримає. Вихід можна було б знайти 
в співпраці з підприємствами, що ви-
добувають сапропель. Але, як бачимо, 
ніхто цю справу рухати не збирається. 

Щоправда, на нашу думку, існує 
ще один вихід. Ідеться про відпові-
дальність власників баз відпочинку 
за екологічний стан водойм. Адже за 
літній сезон на відпочивальниках вда-
ється заробити кругленькі суми, а от в 
очищення водойми та впорядкування 
пляжу ніхто не вкладає і копійки. 

Ольга УРИНА

Відомості.інфо

№23 (663)

6 - 12 червня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Життя

За «Кубок Шацьких озер» із дзюдо приїхало позмагатися 
270 спортсменів 

На Львівщині затримали серійного 
грабіжника церков 

Лучан охоронятимуть велопатрулі 

Волинські даішники розпоча-
ли перевірку пасажирських 

автобусів. Про перші результати 
акції «Автобус» «Відомостям» по-
відомили у прес-службі обласного 
управління Державтоінспекції. 

Так, працівники відділу ДАІ 
Луцького МВ під час здійснен-
ня нагляду за дорожнім рухом у 
м. Луцьку на пр. Волі зупинили 
автобус БАЗ для перевірки. Було 
встановлено, що 46-річний водій 
рішенням Луцького райсуду по-
збавлений права керування тер-
міном на 12 місяців. Відповідно 
до чинного законодавства щодо 
шофера було складено адмінпро-
токол за ч. 3 ст. 126 КУпАП, що 
тягне за собою накладення штра-

фу (від 510 до 850 гривень). Авто-
бус затримано на майданчик тим-
часового тримання транспортних 
засобів. 

Також даішники зупинили 
52-річного водія, що, керуючи мі-
кроавтобусом Mercedes-Benz із 
технічними несправностями галь-
мівної системи, ще й був напідпит-
ку. На зухвальця склали адмінп-
ротоколи за ст. 121 ч. 3 (керування 
транспортним засобом, що під-
лягає обов’язковому технічному 
контролю, та своєчасно його не 
пройшов) і ст. 130 ч. 2 (керування 
у стані алкогольного сп’яніння) 
КУпАП. Варто відзначити, що го-
ре-водія раніше вже притягували 
за «нетверезу» їзду. 

Загалом із початку акції «Авто-
бус» перевірено 62 суб’єкти госпо-
дарювання, які надають послуги з 
перевезення пасажирів, оглянуто 
415 автобусів, що використову-
ються для надання послуг, із них 
виявлено 29 технічно несправних. 
Крім того, зафіксовано 33 факти 
перевищення швидкості, 84 — пе-
ревезення пасажирів понад вста-
новлену кількість і 24 — порушен-
ня правил зупинки та стоянки. 

До рук правоохоронців потра-
пив 25-річний житель одного 

зі сіл Сокальського району, який 
систематично вдавався до краді-
жок зі святинь. На рахунку право-
порушника — два пограбування 
та дві спроби обікрасти місцеві 
церкви, а також одна крадіжка з 
лікарні. А взявся чолов’яга гра-
бувати храми на самі Великодні 
свята. Спершу він проник у церк-
ву святого Миколая, звідки поцу-
пив скриньку для пожертвувань 
із грошима. Тієї ж ночі — з 5 на 6 
травня — зловмисник вирушив на 
аналогічний злочин. Нічний «за-
робіток» злодія сягнув близько ти-
сячі гривень. 

Через кілька днів після краді-
жок із церков він узявся за медич-
ний заклад. Цього разу пригледів 

Сокальську центральну район-
ну лікарню, звідки йому вдалося 
викрасти одяг на загальну суму 
3000 гривень. 

Зі слів начальника Сокальсько-
го райвідділу міліції Володимира 
Спічака, і ця крадіжка не стала 
останньою у злочинній «кар’єрі» 
25-річного молодика. Після того 
як парубок побував у лікарні, над-
вечір знову вирішив обікрасти два 
місцевих храми. Під час спроби 
крадіжки його і впіймали «на гаря-
чому» сокальські правоохоронці. 

За вказаними фактами від-
крито кримінальне провадження 
за ознаками частини 3 статті 185 
Кримінального кодексу України 
(крадіжка). Слідчі встановлюють 
причетність чоловіка до вчинення 
інших злочинів. 

У Луцьку міліцейські патрулі 
пересіли на велосипеди. Така 

практика, переконані правоохо-
ронці, дасть бажані результати, 
розповіли у СЗГ УМВС України у 
Волинській області. 

«Минулого року у весняно-
літній період у нас також працю-
вав велопатруль, — розповідає 
командир роти патрульної служ-
би Луцького міськвідділу Віктор 
Пархомчук. — І це давало непогані 
результати в охороні громадського 
порядку. Вдавалося затримати зло-
вмисників за гарячими слідами». 

Зокрема, велопатруль курсува-
тиме міським парком, а також на 
інших маршрутах під час прове-
дення масових заходів. 

«Велосипеди мають низку пе-
реваг, адже забезпечують мобіль-
ність патрульної служби, — наго-
лошує начальник міського відділу 
міліції Василь Марчишак. — За їх 
допомогою можна без перешкод 
охороняти порядок на паркових 
алеях, в інших недоступних для 
машин місцях. А під час масових 
заходів — оперативно дістатися 
до місця події і затримати право-
порушника». 

Міліціонерам пошили спеці-
альну форму, в якій зручно руха-
тися на велосипеді. Наряди будуть 
повністю укомплектовані всіма 
засобами, які необхідні для вико-
нання функцій, пов’язаних із охо-
роною громадського порядку. 

Цьогоріч 139 луцьких 
випускників закінчили 
школу з відзнаками 
Цього навчального року атестати про загальну серед-
ню освіту в обласному центрі Волині отримали 1300 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів і 
155 учнів вечірньої школи. 112 із них закінчили школу 
з золотими медалями, а 27 — зі срібними. Медалістів 
урочисто вітали в Палаці культури Луцька керівники 
міста й області. 

Наприкінці травня на території 
санаторію «Лісова пісня» від-

бувся відкритий турнір із дзюдо 
«Кубок Шацьких озер», в якому взя-
ло участь 270 спортсменів із Волин-
ської, Закарпатської, Івано-Франків-
ської, Львівської областей і чотирьох 
регіонів сусідньої Білорусі. 

Найкраще виступили госпо-

дарі змагань — у команді Шацької 
ДЮСШ було 11 переможців. Також 
відзначилися команди з Ужгорода та 
міста Надвірна (Івано-Франківщи-
на) — по три переможці. 

Після турніру для кращих 
спортсменів було організовано 
майстер-клас, в якому своєю май-
стерністю ділилися спортсмени, що 

досягли значних успіхів у дзюдо: дво-
разовий олімпійський призер Роман 
Гонтюк, дворазовий чемпіон Європи 
та призер чемпіонату світу Геннадій 
Білодід, срібний призер чемпіонату 
світу Віталій Бубон. Учасники май-
стер-класу мали змогу поборотись із 
видатними спортсменами, сфотогра-
фуватись та отримати автограф.

Виконавчий директор Федерації 
дзюдо Волині Віталій Терешкевич 
зауважив, що цей турнір уже став 
традиційним: «Поки що другий, але, 
надіюсь, буде 20-й, 30-й... І прово-
дитимемо його в ще кращому залі. І 
буде ще більше людей. Турнір пред-
ставницький, бо маємо поважних 
гостей, є учасники з-за кордону». 

Роман Гонтюк зазначив, що дуже 
приємно, що в Шацьку відродилося 
дзюдо і щороку дітей більшає: «Це 
наше майбутнє. Сьогодні присут-
ністю трьох заслужених майстрів 
спорту ми хочемо їх підтримати і по-
казати, що ми не байдужі до нашого 
виду спорту», — сказав титулований 
дзюдоїст. 

Даішники затримали шофера автобуса 
без водійських прав 

13
Воротар «Волині» покидає 
команду 
Воротар ФК «Волинь» Максим Старцев не хоче 
більше грати за луцьку команду. Про це він повідо-
мив у інтерв’ю Football.ua. Раніше про бажання 
покинути «хрестоносців» заявляв півзахисник 
Сергій Пилипчук. За його словами, з команди йде 
ще четверо футболістів: Рамон Лопес, Душан Савич, 
Валентин Ілієв і Петр Занєв. До них хоче приєднати-
ся і Максим Старцев. Він незадоволений затримкою 
у виплаті зарплати, а грати, коли переймаєшся тим, 
на які гроші утримувати сім’ю, дуже важко. 

Санепідеміологи відмовляються назвати 
безпечні для купання місця


