
Позаминулого тижня на прийом до 
голови Луцької міської ради Мико-
ли Романюка завітали жителі мікро-
району Вересневе. Крім питань 
спорудження каналізації, підто-
плення будинків, мешканців турбує 
їх «вічна» проблема — сморід, що 
розповсюджується від Гнідавського 
цукрового заводу.

— Ми дихаємо аміаком, — скар-
жилися люди, — вдень ніби не пах-
не, а ввечері з хати вийти не можна. 
Кажуть, там жомова яма повна. То 
віддайте його людям, щоб не засмер-
джувався, а то мошкара розводить-
ся, від якої у наших дітей алергія… 
Де санепідемстанція, чому не реа-
гує?... 

Міський голова пообіцяв, що 
питання із цукровим проконтро-
лює. Про цю ж проблему жителі Ве-
ресневого розповіли кореспонденту 
«Відомостей» і запросили на власні 
очі побачити жомову яму, яку, за їх 
словами, не чистять, а тому й чути 
сморід як у мікрорайоні цукрового, 
так і на ДПЗ. 

— Це вона майже повністю за-
повнена, метрів п’ять вниз, — каже 
житель Вересневого Петро Чернов. 
— Пару років жом тут накопичуєть-
ся. 

— Ви зверталися в екологічну 
інспекцію, у санепідемстанцію? — 
цікавлюся.

— Два роки тому піднімали це 
питання, було виїзне засідання комі-
сії міськради, але ніякого результату, 
— відповів Петро Миколайович. 

— Воно тут завжди «пахло», але 
останні три роки ситуація просто 
критична, — додає мешканка цього 
ж мікрорайону Ліда Бовтун.

— Якось до нас на підшипнико-
вий завод (район ДПЗ) приїхала де-
легація із-за кордону, — розповідає 
Петро Миколайович, — сидимо, йде 
нарада, вікна відчинені — і той за-
пах. Вони один на одного дивляться, 
напевно, подумали зовсім про інше, 

— що ж ти будеш пояснювати, що то 
цукровий завод і жомова яма. 

Як боротися із нестерпним запа-
хом від заводу і чи реально почисти-
ти ті ями, ми поцікавилися в інжене-
ра-еколога Гнідавського цукрового 
заводу Анатолія Мосійчука.

— Запах і раніше відчувався, це 
ж органіка, яка має здатність гни-
ти, — пояснив пан Анатолій. — Ще 
коли були колгоспи, весь жом реа-
лізовували, а зараз більшу частину 
збуваємо, а частина залишається і 
перегниває. Останні три роки вели-
ка кількість буряка була, багато си-
ровини, а худоби ж не збільшується.

На запитання, чи можливо цей 
жом вивозити кудись, закопувати, 
відповів, що це не так просто, адже 
будуть забруднюватися грунтові 
води. У ямі ж основа бетонна і не 
пропускає вмісту у грунт.

— Контролюючі органи нас пе-
ревіряють, — продовжує Анатолій 
Мосійчук, — перевищень викиду 
забруднюючих речовин у повітря 
не виявлено. Маємо дозвіл на роз-
міщення відходів, куди включено і 

жом.
— А якщо почнуться зливи, яма 

переповниться водою і цей перегній 
почне витікати? — прогнозуємо ще 
такий момент.

— Це неможливо, — відповідає 
інженер-еколог заводу, — адже коли 
дощі чи танення снігу, воду відкачу-
ємо на поля фільтрації. 

Заступник начальника відділу 
аналізу планувань та інспекційної 
діяльності екологічної інспекції у 
Волинській області Антон Поліщук 
повідомив, що останню планову пе-
ревірку на заводі проводили у жов-
тні минулого року. Тоді порушень 
щодо зберігання жому виявлено 
не було, викиди в атмосферу та-
кож відповідали нормі. Однак щоб 
провести позапланову перевірку, 
за словами Антона Анатолійовича, 
необхідне офіційне звернення. Тому, 
каже, якщо мешканці Вересневого 
вважають, що є порушення на за-
воді, які загрожують їх здоров’ю, 
можуть звернутися із заявою до ін-
спекції.

Людмила ШИШКО

Відомості.інфо

№27 (667)

4 - 10 липня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Події

На Ковельщині знешкодили 
500-кілограмову авіабомбу
Неподалік від села Калинівка Ковельського району, 
на землях сільськогосподарського призначення, 
виявлено авіаційну бомбу часів війни. Про 
небезпечну знахідку повідомили мешканці села. 
Фахівці, які прибули на місце виклику, кваліфікували 
вибухонебезпечний предмет як німецьку авіаційну 
бомбу. Її вага — 500 кг, максимальна зона ураження 
— до 1,5 км. Зважаючи на загрозу, що несуть у собі 
застарілі боєприпаси такої ваги, бомбу вирішили 
підривати на місці виявлення. 

Австрійська компанія утилізує 
сміття на Шацьких озерах
Австрійська компанія «AVE Group» розставила в 
зоні Шацьких озер півсотні контейнерів для сміття 
з метою його подальшого пресування та утилізації. 
Про це повідомив голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук. Обслуговуватиме контейнери 
спеціальна вантажівка «MAN». Проект з утилізації 
побутового сміття буде діяти в Шацькому районі 
впродовж двох літніх місяців та коштуватиме 90 
тисяч гривень. 
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Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:40 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06:45, 07:15, 08:05, 09:10 «Сніда-
нок з 1+1»

07:10 «Особистий рахунок»
10:00 «Шість кадрів»
10:10 Х/ф «Хазяйка «Білих 

ночей»
12:20 «Не бреши мені - 4»
13:25 Х/ф «Службовий роман»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Сила. Повернення 

додому»
20:15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3»
22:30, 05:05 «Гроші»
23:55 Х/ф «Борджіа» 
01:05, 03:40 Х/ф «Фальшива 

личина» 
02:30, 03:05 «Маша і моделі»

05:30 Т/с «Сімейний детектив»
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 «Вторгнення»
11:10, 12:20 Х/ф «Рідна людина»
13:25, 04:50 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
14:05 «Судові справи»
15:35 «Жди меня»
18:10 Т/с «Земський лікар. Життя 

спочатку»
20:00, 03:30 «Подробиці»
20:30 Т/с «Дружина офіцера»
23:20 Т/с «Шаповалов» 
01:15 Х/ф «Пряма та явна за-

гроза» 
04:00 Д/ф «НЛО для Країни Рад»

06:05 «Чужі помилки. На все за-
ради неї»

06:50, 15:55 «Все буде добре!»
08:45, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:20 «Зіркове життя. Життя з 

чужим обличчям»
11:20 Х/ф «Моя мама - наречена» 


13:00 Х/ф «Мама напрокат» 
15:00 «Правила життя. Битва дієт»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»
22:25 «Зіркове життя. Війна за 

спадщину»
23:20 «Битва екстрасенсів»
01:30 Т/с «Доктор Хаус» 
02:20 Х/ф «Діаманти для Джу-

льєтти» 

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, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Х/ф «Поліцейська 

академія-4: Громадське 
патрулювання»

12:05, 13:00, 21:55 Т/с «Проку-
рорська перевірка»

14:45, 20:05 Т/с «Брат за брата-2»
16:40 Х/ф «Година пік-3»
19:20 Надзвичайні новини
23:00 Х/ф «3000 миль до Грей-

сленда» 
01:20 Х/ф «Рок-н-рольник» 
03:20 Т/с «Закон Херрі»
04:10 Т/с «З тобою мені краще»

06:10 Т/с «Мамо, я кілера 
люблю» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:10, 00:30 Т/с «Глухар. Продо-

вження» 
09:10, 12:50, 17:15, 21:35 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «На все життя» 
11:50 «Нехай говорять»
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя» 
19:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Бігти» 
22:30 Х/ф «Клин клином» 
01:30 Профілактика!!!
05:00 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми» 
09:10, 14:30 Т/с «Маргоша»
10:10 Х/ф «Перша донька» 
12:15, 18:00 «Звана вечеря»
13:15 «Пороблено в Україні»
15:30 «КВК»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Повелитель стихій» 


00:00 Х/ф «Секс драйв» 
01:50 Х/ф «Міс Поттер» 
03:15 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми
07:50 «Шалене відео по-

українськи»
08:50 Т/с «Хіромант»
10:50 Т/с «Хіромант. Лінії долі»
16:50 Т/с «Кодекс Честі-3»
18:50 Т/с «Ментівські війни-3» 
21:00 «Новини 2+2»
21:25, 01:40 Х/ф «Затемнення» 
23:30 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
03:20 Х/ф «Приятель небіжчика»

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

05:05, 08:15 Телеканал «Доброго 
ранку»

09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 01:35 «Я подаю на роз-

лучення»
15:05 «Істина десь поруч»
15:20 Т/с «Жіночий лікар»
16:10 Т/с «Проспект Бразилії»
17:00 Вечірні новини
18:10, 00:45 «Давай одружимося!»
19:00, 23:50 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 02:55, 04:05 Т/с «Відбиття»
22:20, 02:20 «Вечірній Ургант»
22:55 Т/с «Два кольори страсті»

05:25, 06:15 Teen Time
05:30 Т/с «Вперед - до успіху»
06:20, 06:45 Т/с «Світлофор»
06:40, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00, 23:55 

Репортер
09:00 Х/ф «Кейт та Лео»
11:35, 16:45 Т/с «Татусеві 

доньки»
13:20, 14:25 Kids Time
13:25 М/с «Аладдін»
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Кадетство»
19:20 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор 
22:55, 00:30 Т/с «Закрита школа» 


01:20 Т/с «Купідон»
02:10 Т/с «Дружна сімейка»
02:50, 03:50 Зона ночі
02:55 Де ти, Україно?
03:55 Пристрасті навколо 

символіки
04:10 Червона Земля (Terra 

Vermelha)
04:40, 05:25 Зона ночі Культура
04:45 Майстер музи

06:00 Руйнівники міфів
07:30, 12:30 Авіакатастрофи 

зблизька
08:20 Таємниці фараонів: ДНК
09:10, 14:10 Загадки планети
10:00 Таємні знаки
10:50, 19:30 В пошуках пригод
11:40 Таємнича Аравія
13:20 Древній Єгипет
15:00, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено в СРСР
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20 Надзвичайні історії
18:10 Д/ф «Володимир Висоцький. 

Смерть поета»
21:10 Гучна справа
22:00 Д/ф «Таємниця смерті Дзер-

жинського»
22:50 Замерзла планета
00:30 Покер
01:20 Д/ф «Змова смертних»
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «Віртуози»
05:10 Містична Україна

05:35 Х/ф «Гонки по вертикалі» 
06:40 Х/ф «Приватний детектив, 

або Операція «Коопера-
ція» 

08:10, 03:25 «Агенти впливу»
09:00, 05:05 «Правда життя»
09:30 Х/ф «Сонячний удар»
11:20 Т/с «Острів непотрібних 

людей»
15:05 Т/с «Лікар»
19:00, 01:30, 04:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Хазяйка тайги»
21:30 Т/с «Тіло як доказ» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7»
23:30 Т/с «Менталіст»
00:30 Т/с «Декстер» 
02:00 «Легенди карного розшуку»
03:00 «Речовий доказ»
04:40 «Уроки тітоньки Сови»

05:45 Радянські мультфільми
08:55 Х/ф «Пекло посередині 

міста»
11:00 Таємниці радянського кіно
11:35 Т/с «Сталін. LIVE»
13:25, 20:05 Т/с «Олександров-

ський сад»
15:15 Х/ф «Герої неділі»
17:05 Х/ф «Француз»
18:30 Х/ф «Давайте без фокусів»
21:55 Х/ф «У важку годину»
23:45 Х/ф «Недоумки»
01:20 Х/ф «Між янголом і бісом»
03:00 Х/ф «Перевірка на дорогах 

ч/б»
04:30 Х/ф «Два береги»

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички» 
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:50 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:50 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
14:50, 19:15 Богиня шопінгу
17:10 У ТЕТа пара
18:00 4 весілля
19:50 Королева балу 
21:05 Віталька
21:20 ТЕТ-Інтернет
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с «Секс і місто» 
00:35 Т/с «Ходячі мерці» 
01:25 Т/с «Ворота» 
02:15 Твою маму!
03:05 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:15 Мультфільми 
10:10, 10:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 14:20 Справа смаку
12:20, 17:00 Жіноча форма
15:10 Тиждень їжі
16:00, 22:40 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
19:00 Квадратний метр
19:50 Незіркове дитинство
20:45, 00:40 Глянець
23:40 Попелюшка для Баскова
01:20 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 18:20, 01:20 

Новини
06:15 Худ. фільм «Зграя». 4 с.
07:15 Ера бізнесу
07:25 Док. фільм «В.Галкін. Пере-

рваний політ». 1 ч.
08:15 Док. фільм «В.Галкін. Пере-

рваний політ». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:20 Х/ф «Інспектор Гулл»
12:45 Діловий світ
12:55 Т/с «Жорстке правосуддя»
14:35 Право на захист
14:55 Темний силует
15:05 Вікно в Америку
15:25 Діловий світ. Агросектор
15:40 Життя на рівних
15:55 Т/с «Соло для пістолета з 

оркестром»
18:40 Діловий світ
18:55 Агро-News
19:10 Сільрада

19:30 Останнє попередження
19:55 Дорослі ігри
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Худ. фільм «Зграя». 4 с.
00:15 Від першої особи
01:40 Про головне
02:05 Діловий світ. Тиждень
02:35 Життя на рівних
02:50 Т/с «Жорстке правосуддя»
04:10 Кубок світу з футболу 2014 

г. ФІФА
04:45 Хіт-парад
05:30 Служба розшуку дітей
05:35 Підсумки дня
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Понеділок, 8 липня

На Волині обрали «Першу Леді» серед 
студенток

У Луцьку в рамках святкування 
Дня молоді відбувся сьомий 

студентський конкурс краси «Пер-
ша Леді Волині 2013», участь в яко-
му взяло дев’ять чарівних паня-
нок із різних навчальних закладів 
Волині. Організатори свята: МГО 
«Студентська республіка», ВМГО 
«Студентська рада Волині, за під-
тримки управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту Волинської ОДА 
та відділу у справах сім’ї та молоді 
Луцької міської ради.

У першому конкурсі номінант-
ки вийшли на сцену в стилізова-
них під українські костюми вбран-
нях і розповіли про себе, своє хобі 
та життєве кредо. Другим випро-
буванням для дівчат став конкурс 
купальників. У третьому турі, окрім 
гарних ділових костюмів, дівчата 
показували і свої знання.

Фінальним для красунь став 
вихід у вечірніх сукнях. Врешті 
після святкової програми та під-
рахунків балів відбулося наго-
родження. Так, другою віце-леді 
Волині стала студентка Луцького 
національного технічного універ-

ситету Тетяна Антонюк. Першою 
віце-леді Волині — студентка Схід-
ноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 
Марина Отрода.

Переможницею у конкурсі 
краси «Перша леді Волині» ста-
ла студентка училища культури і 
мистецтв імені Ігоря Стравінсько-
го Анна Литвинчук, яка представ-
лятиме Волинь на всеукраїнсько-
му конкурсі краси-особистості 
«Перша Леді України» в Криму.

На цукровому заводі гниє і смердить 
жом, бо його нікому збути 


