
Кілька років тому на території шта-
бу Луцького прикордонного загону 
встановили станцію тропосферного 
(космічного) зв’язку. Все б нічого, 
якби величезна тарілка, зовні 
схожа на телевізійну супутникову 
антену, не межувала з житловими 
будинками, що на вулиці Коноваль-
ця, 3 та 5. Кількарічне сусідство з 
«космічним монстром» дало про 
себе знати жителям інших вулиць 
— Гулака-Артемовського, Арце-
улова, проспекту Грушевського. 
Мешканці прилеглих будинків, від-
коли станція запрацювала, почали 
помічати перебої у роботі мобіль-
них телефонів, телевізорів, радіо-
приймачів, автомобільних сигна-
лізацій, скаржитися на погіршення 
самопочуття. Якщо раніше йшлося 
про раптове підвищення тиску і 
головний біль, безпричинну втому, 
то тепер лучани розповідають про 
ріст онкозахворювань. Найстраш-
ніше те, що поблизу ретранслятора 
розміщений дитячий садок. 

Як з’ясували «Відомості», стан-
ція космічного зв’язку є джерелом 
шкідливого радіологічного випромі-
нювання. Такі об’єкти за радянських 
часів дислокувалися щонайменше за 
15 км від населених пунктів. Залеж-
но від кута нахилу дія антени може 
сягати більше кілометра. Жильці 
також розповіли, що численні звер-
нення до контролюючих служб і 
прикордонного загону, в чиєму роз-
порядженні перебуває станція, не 
дали результатів. За їхніми словами, 
в санстанції казали, що не мають 
приладу для вимірювання радіації, 
а прикордонники повідомляли, що 
станція є стратегічним об’єктом за-
критого типу і керівництво нею здій-
снюється безпосередньо з Києва. 

Мешканця вулиці Коновальця 
Валерія Скришевського по праву 
можна назвати експертом у цій спра-
ві, адже він — колишній військовий 
зв’язківець, а тому з особливостями 
роботи таких станцій обізнаний до-
бре. 

— Людей треба забирати на кі-
лометри від прямого сигналу стан-
ції. Хто взагалі міг дати дозвіл обла-
штувати в житловому районі об’єкт, 
який забезпечує тропосферний 
зв’язок? Частоти цієї станції, якщо 

вона працює на передачу сигналу, 
розхитують нервову систему, руй-
нують судини. Це додаткове випро-
мінювання на людей. Мені кажуть, 
що вона не працює на передачу, а 
лише приймає інформацію. Не вірю. 
От супутникова антена телебачення 
прикріплена до стіни… Я повірю, 
що вона працює лише на прийом 
сигналу, але станція космічного 
зв’язку — ні. Вранці встанеш — вона 
повернута в одну сторону, ввечері — 
в іншу. На основі тих знань, які мені 
дала радянська наука, ця станція дає 
можливість записувати телефон-
ні розмови не лише України, а всієї 
Європи, фіксувати пуски ракет і зліт 
літаків із будь-якого аеродрому. Це 
все дуже схоже на шпіонаж, — роз-
мірковує Валерій Якович. 

Зі слів місцевих мешканців, цю 
станцію ставили без дозволу, споді-
ваючись на нетямущих людей. І дій-
сно, попервах лучани взагалі не зна-
ли, що то за штуковина. Тепер же чи 
не весь Привокзальний район уболі-
ває за те, щоб антену звідси забрали. 

У Луцькому ж прикордонному 
загоні переконують: станція безпеч-
на і встановлена згідно з вимогами. 

— Ця станція є об’єктом для 
підтримання зв’язку. Вона викорис-
товується для прийому сигналу для 
зв’язку з віддаленими підрозділами, 
що дислоковані на ділянці Луцько-
го прикордонного загону. Стосов-
но побоювань громади, яка думає, 
що об’єкт небезпечний, скажу таке: 
станція тропосферного зв’язку пра-
цює виключно на прийом інформа-
ції,  передача сигналу здійснюється 
іншими шляхами з використанням 
засобів телекомунікації. Неодно-
разово громадяни зверталися до 
командування Луцького прикор-
донного загону, мерії. Здебільшого 
це були безпідставні звинувачення 
у тому, що станція впливає на стан 
здоров’я, — каже перший заступник 
начальника Луцького прикордон-
ного загону, начальник штабу Олег 
Шевченко. 

З його слів, станція облаштована 
з дозволами та з проведенням необ-
хідних вимірювань. Щоправда, до-
кументів, які б це підтверджували, 

військовий не надав. 
Місцева активістка Віра Дми-

трук розповіла «Відомостям», що у 
березні цього року телефонувала на 
урядову гарячу лінію зі скаргою на 
те, що станція шкодить її здоров’ю 
через високе випромінювання. Про-
ігнорувати столичну вказівку луць-
ка санстанція не змогла і таки при-
йшла виміряти радіацію. 

— Ми зверталися в санстанцію 
і раніше, але вони не приходили, бо 
не було дозиметра. Добре, що до-
дзвонилася на міністерську гарячу 
лінію, то їх змусили провести вимі-
ри, — розповіла Віра Пилипівна. 

Щоправда, її побоювання не під-
твердились. У листі Луцької міськра-
йонної СЕС від 26.03.2013 вказано: 
дослідження рівня електромагнітно-
го випромінювання у квартирі пані 
Дмитрук і на території дитячого 
садка на вулиці Коновальця, 10а по-
казали, що перевищення гранично 
допустимих рівнів електромагніт-
них випромінювань не встановлено. 

Віра Пилипівна переконана, що 
результати дослідження неправди-
ві, адже вимірювати радіацію треба 
було б у ті хвилини, коли станція 
працює. 

— Я часто відчуваю вібрації вно-
чі. Об одинадцятій годині вечора, 
буває, що о другій ночі кілька хви-
лин вібрує… Вібрації такі сильні, 
що здається, наче дрижить земля. 
Це так на психіку впливає… Хіба 
це нормально? Це тільки наші вій-
ськові можуть поставити у густона-
селеному районі! — поскаржилася 
жінка. 

Підполковник Олег Шевченко 
каже, що не може відповідати за дії 
санепідеміологів, мовляв, їхні фахів-
ці самі знають, коли краще проводи-
ти виміри. 

Наразі мешканці будинків, які 
потерпають від дії станції косміч-
ного зв’язку, збирають підписи під 
зверненням, яке адресоване Пре-
зиденту й усім можливим міністер-
ствам. У разі невирішення проблеми 
лучани залишають за собою право 
вдатися до різної форми громад-
ських протестів. 

Ірина КОСТЮК 
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Події

Контрабанда кокаїну до України зросла в 14 разів 

Поляк перевозив контрабандне взуття 
у цистерні вантажівки 

Прокуратура перевірить, як військові 
використовували землю 

В Україні зросла контрабанда нар-
котиків. Торік на кордонах ви-

лучили 43 кг кокаїну. Це у 14 разів 
більше, ніж за рік до того. Ці дані 
містяться у щорічному звіті Мініс-
терства охорони здоров’я, який ілю-
струє ситуацію з обігом наркотиків в 
Україні у 2012 році. 

Марихуану та її похідні ввозили 
в Україну переважно з Ізраїлю, Біло-
русі та Італії; героїн — із Таджикис-
тану, Польщі, Італії та Пакистану. 

Кокаїн завозять із Росії, Польщі, 
Еквадору, Перу, Коста-Рики, Італії 
та Бельгії. Амфетаміни та метамфе-
таміни — з Росії, Білорусі, Польщі та 
Чехії. 

Також автори підрахували, що 
вартість 1 г героїну торік становила 
900 грн, кокаїну — 1450 грн, амфе-
таміну — 280 грн, метамфетаміну 
— 300 грн, макової соломки — 7 грн, 
опію ацетильованого — 120 грн за 1 
мл. 

У цистерні вантажівки грома-
дянин Польщі розмістив 657 

пар взуття та 23 турбіни до авто-
мобілів, попередньо запакувавши 
незаконний вантаж у непрозорі 
поліетиленові пакети, повідомили 
на Ягодинській митниці. Візуаль-
ний доступ до контрабанди став 
можливим лише після того, як 
фахівці Ягодинської митниці Мін-
доходів за допомогою спеціальних 
технічних засувів відкрили люк 
цистерни. 

Фахівці митного поста «Яго-
дин» виявили та зупинили ван-
тажівку з «секретом» завдяки 
своєчасному орієнтуванню, яке 
надійшло від оперативних праців-
ників УСБУ у Волинській області. 
Взуття вартістю 353 тисячі гри-
вень і турбіни на суму 52 тисячі 

гривень вилучено. За цим фактом 
складено протокол про порушен-
ня митних правил. 

З 1 вересня посилки 
подорожчають на 15% 
З 1 вересня 2013 року Національна комісія, що здійснює 
держрегулювання у сфері зв’язку й інформатизації, підви-
щує тарифи на пересилання посилок вагою понад 2 кг у 
середньому на 15% у межах України. Комісія також підви-
щила тарифи на міжнародну пересилку поштових карток і 
листів вагою до 20 г і понад 20 г до 50 г, а також на переси-
лання посилок без оголошеної цінності, вартість яких буде 
залежати від напрямку, розповідає «Кореспондент». 

Квитки на потяги «Хюндай» 
дорожчати поки що не будуть 
Кабінет Міністрів відхилив уведення ПДВ на квитки по-
тягів «Інтерсіті». Про це на прес-конференції сказав віце-
прем’єр Олександр Вілкул, передає «Українська правда». 
«Уряд відхилив пропозицію про запровадження ПДВ 
на квитки в поїздах «Інтерсіті», — зазначив Вілкул. При 
цьому віце-прем’єр підкреслив, що вартість квитків на такі 
потяги підвищуватися не буде. Як відомо, Міністерство 
інфраструктури надало статус фіскального документа 
електронним залізничним квиткам «Укрзалізниці». 

500
стільки тисяч тонн винограду 
планують зібрати в Україні цьо-
го року. Це на 9% більше, ніж 
торік. Про це повідомив міністр 
аграрної політики та продо-
вольства Микола Присяжнюк.

Ось така тарілка межує із жилими 
будинками
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Військовий об’єкт «вбиває» лучан 
потужним випромінюванням 

Прокуратура Західного регіону 
України ініціювала проведен-

ня службового розслідування та 
перевірку Волинською прокурату-
рою з нагляду за додержанням за-
конів у воєнній сфері за фактами 
порушень земельного законодав-

ства посадовими особами 13-го 
армійського корпусу Сухопутних 
військ Збройних сил України та 
Західного територіального квар-
тирно-експлуатаційного управлін-
ня. 

За інформацією Головного 
управління Держземагентства у 
Волинській області, зафіксовані 
порушення під час постійного ко-
ристування військовою частиною 
територією Володимир-Волин-
ського військового полігона за-
гальною площею майже 6,5 га. 

Територія перебуває у занедба-
ному стані. На земельних ділянках 
військового полігона здійснюєть-
ся незаконне видобування піску, 
розміщуються несанкціоновані 
сміттєзвалища. У кількох місцях 
ведеться незаконне землекористу-
вання. 

Вказані порушення вимог зе-
мельного законодавства призво-
дять до забруднення та псування 
земель оборони. 

 ПОГОДА

У західних областях 15 серп-
ня буде ясно, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі +12...+14°C, 
вдень +22...+24°C. 16 серпня про-
гнозують сонячну суху погоду. 
Вночі +11...+15°C, денна темпера-
тура +23...+25°C. 17 серпня буде 
сухо і ясно. Температура вночі 
+10...+12°C, вдень +23...+26°C. 

У північних регіонах 15 
серпня прогнозують похмуру до-
щову погоду. Температура вночі 
+13...+15°C, вдень +23...+25°C. 
16 серпня буде хмарно, можли-
вий короткочасний дощ. Уночі 
+11...+13°C, вдень +23...+25°C. 17 
серпня синоптики прогнозують 
ясну погоду, буде сухо. Нічна тем-
пература +11...+13°C, денна ста-
новитиме +23...+26°C. 

У Києві 15 серпня буде хмар-
но, прогнозують дощі з грозами. 
Нічна температура +14...+16°C, 

денна +24...+26°C. 16 серпня 
синоптики передбачають змін-
ну хмарність, переважно без 
опадів. Уночі +11...+13°C, вдень 
+23...+25°C. 17 серпня буде со-
нячно й сухо. Температура вночі 
+10...+12°C, вдень +24...+26°C. 

У східних регіонах 15 серп-
ня буде ясно, без опадів. Уночі 
+17...+19°C, вдень +34...+36°C. 16 
серпня сонячно, опадів не про-
гнозують. Нічна температура 
+17...+19°C, вдень +32...+34°C. 17 
серпня буде ясно і сухо. Вночі 
+16...+18°C, вдень +28...+30°C. 

У південних областях 15 
серпня сонячно, сухо. Температу-
ра вночі становитиме +20...+22°C, 
вдень +34...+36°C. 16 серпня буде 
ясно, без опадів. Уночі +19...+21°C, 
вдень +28...+30°C. 17 серпня 
ясно і сухо. Нічна температура 
+17...+19°C, денна +25...+27°C. 


