
Кожного року тисячі відпочиваль-
ників їдуть на Світязь. За кришта-
лево чисту воду, насичену сріблом, 
і навколишні ліси він припав до 
душі не тільки волинянам і жителям 
інших областей (часто тут можна 
зустріти львів’ян, киян, рівнян), а й 
туристам із Білорусі та Польщі. Тому 
озеро є своєрідною візитівкою не 
тільки Волині, а й України. Проте, 
правду кажучи, соромно стало за 
рідний синьоокий край після остан-
нього відвідування Світязя. 

Заїхали сюди у пік сезону — 
10–11 серпня. Зупинились у рекре-
аційному пункті «Куточок рибака», 
що у самому селі Світязь — одному 
з найпопулярніших місць відпочин-
ку туристів, адже поблизу є ринок, 
магазини, кафе, дискотеки. Попе-
редньо знали, що відпочивальників 
багато, однак що настільки — навіть 
не уявляли. Не те що знайти нічліг, 
а й навіть припаркувати машину 
було неможливо. На пляжі, хоча це 
важко назвати пляжем, бо місце за-
недбане й, щоб дійти до води, треба 
пробратися через невелике болото, 
— ніде голці впасти. Все узбережжя 
застелене покривалами, рушниками, 
де під сонечком ніжаться і дорослі, 
й малеча. Майже кожен тут же щось 
п’є — пиво, воду чи квас, їсть рибу, 
чипси, морозиво чи пончики, які 
на березі продають місцеві. І після 
кожного лишається сміття, яке дех-
то після себе не прибирає, — так і 
носить вітер по березі пластикові 
стаканчики, торбинки, папірці. А 
де ж смітники? Виявляється, вони 
є. Десь там, ближче до дороги, однак 
завжди переповнені. Туалет також є, 
але тільки один і платний — через 
дорогу від пляжу. А щоб дійти до 
нього, треба подолати кілька метрів, 
встелених сміттям, у смороді. Тому 
вся маса людей справляє нужду про-
сто в озері. 

Бардак не тільки на березі, а й у 
воді. Про елементарні правила без-
пеки тут ніхто не думає. Довелося 
бути свідком, як чоловік травмував-
ся на водному атракціоні. На глиби-
ні приблизно два метри встановили 
високу металеву конструкцію, з якої 
двоє стрибають на так звану на-
дувну «ковбасу», де на краю сидить 

третій, який підлітає високо і падає 
у воду, — ось така розвага. Одному 
хлопцеві не пощастило, бо призем-
лився не у воду, а на катамаран, який 
чомусь підплив до цього атракціону. 
Закривавленого парубка вивели з 
води, а другого дня «ковбасу» при-
брали. Правда, конструкцію не ро-
зібрали й охочі продовжували з неї 
стрибати. 

Катамарани, човни і люди плава-
ють разом, хоча мала б бути окрема 
територія. А то пливеш і думаєш, чи 
не отримаєш випадково по голові 
веслом. 

Увечері дорогою вештаються 
п’яні відпочивальники, особливо 
багато молоді. На Світязі не діє за-
борона продажу спиртних напоїв 
неповнолітнім, адже на дискотеці 
підлітки «заряджалися» тут же при-
дбаними пивом і горілкою. Добре, 
що хоч наряд міліції чергував і вти-
хомирював надто буйних. 

40 МІЛЬЙОНІВ — ЦІНА 
ПИТАННЯ ВБИРАЛЕНЬ 
НА СВІТЯЗІ 

Чому брудно на Світязі, нема ту-
алетів і на що йдуть кошти від еко-

логічного збору, який сплачують усі, 
хто мандрує до Шацьких озер авто-
мобілем, «Відомості» поцікавились у 
директора Шацького національного 
парку Петра Юрчука. 

— Минулого року зібрали 250 
тисяч гривень, — каже Петро Во-
лодимирович. — 20% із цих грошей 
заплатили податків, 15% пішло на 
оплату послуг правоохоронних ор-
ганів. Решту витратили на паливно-
мастильні матеріали, ремонт техні-
ки, протипожежні заходи, закупівлю 
зерна для підгодівлі фауни, посів 
кормових полів. Тричі проводимо 
гідрохімічний аналіз води на сис-
темі озер — на початку купального 
сезону, в його пік і після закінчення. 
Один коштує п’ять тисяч гривень. 
Підписали договір про моніторинг 
екологічної ситуації в регіоні. Цього 
року завершили програму з уточ-
нення списків червонокнижних тва-
рин і рослин, зроблено картування, 
надано рекомендації щодо їх збере-
ження — на ці заходи пішло при-
близно 25 тисяч гривень. 

— Цього року вже відбирали 
воду для аналізу? — уточнюємо.

— Так, її показники в нормі, — 
відповідає Петро Володимирович. 

— Правда, у розпал сезону, коли на-
плив людей, вміст азоту збільшено 
через… зрозуміло що, бо справля-
ються у воду. 

За його словами, у береговій лінії 
встановлення стаціонарних туалетів 
не передбачене, це можливо зроби-
ти лише за умови наявності каналі-
заційної мережі. Однак на сьогодні 
вона лише запроектована, частково 
зроблені поля фільтрації, але мережі 
не прокладено, бо все впирається у 
фінанси. 

— Як варіант можна встанови-
ти платні біотуалети, — продовжує 
Петро Юрчук. — Ми зараз домов-
ляємося з фірмою, яка цими днями 
привезе їх кілька. Та сумніваюся, що 
наші люди захочуть ними користу-
ватися. До речі, обслуговування од-
ного такого обходиться приблизно у 
п’ять тисяч гривень. А щодо сміття, 
то ми уклали угоду з комунальною 
службою «АВЕ Львів» про його ви-
віз із прибережних смуг. Тільки за 
липень заплатили 25 тисяч гривень. 
Зона обслуговування — 30 кіломе-
трів. Контейнери встановили, однак 
місцеве населення зносить туди свої 
відходи, через що вони завжди пере-
повнені. Ми навіть уже пробували їх 
на ніч забирати, проте не допомагає, 
все одно виносять на узбіччя сміття. 
Потрібно, щоб кожен господар під-
писав договір із комунальною служ-
бою про вивіз непотребу і платив за 
цю послугу. Бо самі ми справитися 
не можемо. 

У Світязькій сільській раді пого-
джуються з тим, що вивіз та утилі-
зація побутових відходів є гострою 
проблемою, особливо у сезон відпо-
чинку, та конкретних шляхів її вирі-
шення поки що не називають. 

— На території центрального 
пляжу села Світязь маємо одну плат-
ну вбиральню, якої замало на таку 
кількість людей, — каже сільський 
голова Микола Цвид. — Тому ця 
проблема не зовсім вирішена. Сві-
тязька сільрада у 2007-му розробила 
техніко-економічне обґрунтування 
будівництва мереж і споруд госпо-
дарсько-побутової каналізації в с. 
Світязь, а також робочий проект із 
будівництва очисних споруд, кошто-
рисна вартість яких у 2007 році ста-
новила 14,6 мільйона гривень. Тоді з 

державного бюджету на це будівни-
цтво було виділено 408 тисяч гри-
вень. Сільська рада у розробку про-
ектно-кошторисної документації та 
будівництво вклала 570 тисяч. Але 
зараз, за оцінками проектантів, вар-
тість будівництва каналізації може 
сягати 40 мільйонів. Сільрада брала 
участь у конкурсі проектів Програ-
ми добросусідства «Польща — Біло-
русь — Україна 2007–2013» для спів-
фінансування робіт із каналізування 
села. На жаль, поки що невдало.

РЯТУВАЛЬНИКІВ 
НЕ ВИСТАЧАЄ

Облаштування пляжів і ство-
рення безпечних умов на воді, як 
виявилося, є зобов’язанням відпо-
чинкових баз. 

— Відповідно до правил пове-
дінки на воді, кожна база повинна 
мати рятувальний пост. Одначе не 
всі виконують цю умову, — каже за-
ступник начальника групи водолаз-
но-рятувальних робіт Управління 
ДСНС України у Волинській області 
Павло Зацарін. — Облаштовані ря-
тувальні пости мають бази «Шацькі 
озера», «Лісова пісня», «Гряда», на 
озері Пісочному — бази лісотехніч-
ного та медичного університетів, 
інші — по одному рятувальнику, що 
не достатньо для контролю за безпе-
кою. Власники баз мають подбати й 
про те, щоб визначити зони купання 
для дітей і дорослих, позначити їх 
буйками. 

Постає запитання: хто допускає 
до роботи неналежно підготовлені 
відпочинкові заклади? Адже ще на 
початку сезону голова облдержадмі-
ністрації давав вказівку профільним 
керівникам жорстко контролювати 
підготовчий процес баз відпочинку 
до літнього сезону. 

— На Шацьких озерах працює 
група рятувальників із 14 чоловік, 
— продовжує Павло Зацарін, — яка 
забезпечена трьома катерами, двома 
моторними човнами, однак цього 
замало, щоб повною мірою про-
контролювати безпеку. 

До речі, цього року на Світязі 
втопилося двоє людей — якраз у пік 
відпочинкового сезону. 

Людмила ШИШКО 

Польське радіо Eska Rock 
оштрафували на 50 тисяч 

злотих (135 тис. гривень) за об-
разу українок під час Євро-2012, 
пише ТСН. 

 Зокрема, Окружний суд Вар-
шави підтвердив рішення Націо-
нальної ради з радіо й телебачен-
ня Польщі, прийняте ще в кінці 
липня минулого року. 

Нагадаємо, двоє польських 
журналістів Куба Воєвудський 
та Міхал Фігурський під час 
Євро-2012  непристойно жар-
тували в ефірі радіостанції про 
українок. Сталося це після матчу 
Швеції та України 12 червня ми-
нулого року. 

Після інциденту низка ор-
ганізацій у Польщі передала 
до прокуратури матеріали про 
порушення журналістами за-
конодавства, яке забороняє ксе-
нофобські висловлювання та пе-
редбачає за такі вчинки до трьох 
років в’язниці. 

В результаті керівництво ра-
діостанції закрило програму, а 
самі журналісти вибачилися пе-
ред українками. 
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стільки відсотків опитаних 
у серпні українців 
заявили, що так чи інакше 
вважають себе патріотами. 
Опитування проводила 
соціологічна група 
«Рейтинг». 

Енергозбереження на Волині 
обійшлось у 345 млн грн 
За останніх два роки на Волині з різних джерел 
фінансування на енергозбереження спрямовано 345 
млн грн. Про це повідомив голова ОДА Борис Клімчук. 
«За ці кошти проведено модернізацію на понад двох 
тисячах об’єктів різних форм власності. Лише торік 
за бюджетні кошти проведено встановлення чи 
заміну 74 застарілих котелень на нові та потужніші. 
До цього активно долучався бізнес, і я даю «зелене 
світло» тим, хто працює у галузі теплоенергетики та 
енергозбереження», — зазначив губернатор. 

Іваничівський цукровий завод 
«напрацював» 20 млн грн збитків 
Торік Іваничівський завод «Європацукор» завершив сезон 
переробки цукрового буряку зі збитком у 20 мільйонів 
гривень. «Сподіваємося реалізувати енергоощадні технології 
і переоснастити виробництво на використання твердого 
палива, — зазначив директор заводу Ярослав Кауза. — На 
це плануємо витратити півтора мільйона гривень. І якщо 
досягнемо успіху, будемо заощаджувати 50% коштів. А ще 
важливо, щоб була відповідною ціна на цукор, хоча б 7–8 
гривень». В іншому разі в підприємства невтішні прогнози. 

Польське радіо 
заплатить штраф 
за жарти 
про українок 

Школа у Луцьку досі бореться 
з наслідками зливи 

6

Луцька школа №7 в екстреному 
режимі готується до 1 вересня: 

її відновлюють після сильної зли-
ви, яка вдарила по місту два тижні 
тому. Стихія залила навчальний 
заклад, обсяг збитків уже сягнув 
6,5 мільйона гривень. Це при тому, 
що напередодні негоди школу на 
90% підготували до початку на-
вчального процесу, пише ZIK. 

«Було страшно дивитися на те, 
що зробила стихія зі школою, — 
пригадує вчителька початкових 
класів Наталія Хомяк. — Праців-
ники вичерпували воду, намагали-
ся врятувати речі, які можна було 
зберегти». 

За словами заступника дирек-
тора ЗОШ №7 м. Луцька Марії Ро-
гак, наразі вдалося на 40% навести 
лад у підвальних приміщеннях, а 
далі роботи — непочатий край. 

«Що можна було зробити влас-
ними силами, те й зробили, — роз-
повідає вона. — Дещо ще можна 
буде відремонтувати, а от плити 
і холодильники в їдальні вже не 
врятувати». 

Лише на ремонт підвально-
го приміщення площею 800 кв. м 
школи потрібно два мільйони гри-
вень, а це фантастична сума для 
бюджету Луцька. «Таких коштів не 
було передбачено в бюджеті міста, 

— повідомив заступник Луцького 
міського голови Тарас Яковлев. — 
Є якась сума в резервному фонді, і 
ми, звичайно, будемо її використо-
вувати. А ще близько 4,5 мільйона 
гривень просимо надати з облас-
ного бюджету». 

І у школі , і в міській раді пере-
конують: навчальний процес роз-
почнуть вчасно, а якщо виникнуть 
проблеми з приготуванням їжі, 
то діти ходитимуть до сусідньої 
їдальні. 

Минулої неділі у Луцьку відбули-
ся проміжні вибори депутата 

до міської ради на 10-му виборчому 
окрузі (Привокзальний район). На 
одне місце претендувало 10 канди-
датів. Голова міської виборчої ко-
місії Марія Парфенюк повідомила 
попередні результати голосування. 
З великим відривом перемогу здо-
був головний юрисконсульт благо-
дійного фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» Ігор Поліщук. За нього про-
голосували 932 жителі мікрорайону. 
На другому місці — підприємець Ва-
силь Токарський із 537 голосами. 328 
виборців віддали перевагу Аркадію 
Яворському від Партії регіонів. 307 
підтримали єдиного кандидата від 
опозиції Дмитра Дубняка. 

Варто зазначити, передвиборча 
кампанія в Луцьку, як уже у нас ве-
деться, не була чесною. За дивним 

збігом обставин благодійний фонд 
«Новий Луцьк» за кілька днів до го-
лосування роздав мешканцям квар-
тир у Привокзальному мікрорайоні, 
де відбувалися вибори, соціальні 
картки на 100 гривень. Саме на таку 
суму можна було придбати товарів 
у торговельній мережі «ПАККО». 
Можливо, саме це і вплинуло на ре-
зультати виборів. 

Вразив ще один факт у перед-
виборчій кампанії. На зустрічах із 
виборцями один із кандидатів пе-
реконував, що ремонт прибудинко-
вих територій у мікрорайоні про-
водиться за його безпосереднього 
сприяння. Насправді, «Відомості» 
мають цьому підтвердження, капре-
монт прибудинкової території на 
проспекті Грушевського, 1 вартіс-
тю 267,8 тисячі гривень і поточний 
ремонт прибудинкової території на 
вулиці Гулака-Артемовського, 23 
(85,87 тис.) здійснені за кошти з об-
ласного бюджету. Замовником робіт 
було управління інфраструктури і 
туризму облдержадміністрації. До 
переліку поточного ремонту ввій-
шли також прибудинкові території 
на вулиці Коновальця, 8–10, 12, про-
спекті Грушевського, 5, Гулака-Ар-
темовського, 7. Загальна сума виді-
лених для цього коштів із бюджету 
області становить понад 570 тисяч 
гривень. 

Наталка СЛЮСАР 

Виборців у Луцьку, як завжди, дурили 

На Світязі не можуть упоратися зі сміттям 
Власники відпочинкових закладів думають не про сервіс, а про заробітки 


