
Населені пункти Волинської області 
можуть позбавити статусу потер-
пілих третьої категорії внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС. Про 
це є відповідний висновок екс-
пертної групи Національної комісії 
з радіаційного захисту населення 
України. Що це означатиме для по-
над 140 тисяч волинян, з’ясовували 
«Відомості». 

Зазначимо, що постановою Каб-
міну Української РСР від 23 липня 
1991 року №106 до зони радіоак-
тивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи було 
віднесено 166 населених пунктів Ка-
мінь-Каширського, Любешівського 
та Маневицького районів. Згідно з 
висновками експертної групи, да-
тованими 2012 роком, лише три 
села — Велика Яблунька, Галузія та 
Серхів (Маневицький район) — мо-
жуть зберегти свій статус. 114 насе-
лених пунктів втрачають його. Ще 
п’ятдесяти пропонують надати ста-
тус зони посиленого радіологічного 
контролю (це четверта зона). Якщо 
дивитись у розрізі районів, то най-
більше таких сіл — аж 32 — розмі-
щено на території Маневицького ра-
йону. 14 — у Камінь-Каширському, 
чотири — у Любешівському. 

На основі чого ж зроблено ви-
сновки про зняття статусу чорно-
бильської зони? 

«Відомості» мали нагоду ознайо-
митися зі змістом документа. Так от, 
на одній із перших сторінок зазна-
чено, що при його підготовці спеці-
алісти Національної комісії з радіа-
ційного захисту населення України 
«використовували дані багаторічних 
спостережень за дозами опромінен-
ня мешканців населених пунктів і 
результатів радіологічного моніто-
рингу харчових продуктів місцевого 
виробництва за 2000–2008 і 2011-й 

роки». 
Проте вже через кілька сторінок 

читаємо: «Експертна група у своїх 
висновках не враховувала проведен-
ня планових контрзаходів і їх вплив 
на радіаційне забруднення продук-
тів харчування та дозу опромінення 
населення через відсутність цієї ін-
формації». 

— Експертний висновок під-
готовлений украй непрофесійно, 
— сказав у коментарі «Відомостям» 
голова волинського осередку Всеу-
країнської громадської організації 
інвалідів «Союз Чорнобиль Украї-
ни» Ростислав Кухтей. — Скоро буде 
30 років із часу аварії на ЧАЕС. Це 
період напіврозпаду цезію і строн-
цію. Згоден, що цих елементів у на-
ших ґрунтах стало менше. Та перш 
ніж зняти статус зони, треба повніс-
тю обстежити територію, розробити 
паспорт кожного населеного пункту, 
де показати рівень забруднення. У 
нас досліджували рівень забруднен-
ня ґрунтів радіонуклідами кілька 
років тому. Проте не в усіх населе-
них пунктах: не вистачило 300 тисяч 
гривень. Тому не до кінця обстеже-
ними залишилися території Камінь-
Каширського та Любешівського ра-
йонів. Обов’язково треба завершити 
розпочату роботу. Крім того, необ-
хідно провести медичне обстежен-
ня населення. Для цього, можливо, 
створити пересувні бригади. Адже 
справа стосується понад сотні тисяч 
людей. А тоді з конкретними даними 
виходити до народу і говорити про 
зняття статусу зони. До речі, оста-
точне рішення про це мають при-
йняти депутати обласної ради. 

Ростислав Кухтей зазначив, що 
у цьому питанні особливо болючою 
темою буде втрата пільг. Зокрема, 
у разі зняття статусу третьої зони 
люди позбудуться права достроко-
вого виходу на пенсію, на санаторно-

курортне лікування та компенсацію 
за харчування. Ціна питання — до 
70 мільйонів гривень. Усього по лінії 
соцзахисту для Волинської області 
цьогоріч передбачено до 130 мільйо-
нів «чорнобильських» коштів. 

ЧИ Є ПІДСТАВИ ЗНІМАТИ 
СТАТУС «ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
ЗОНИ» 

«Відомості» спробували все ж 
дізнатися, чи є підстави порушу-
вати питання про зняття статусу 
чорнобильської зони. Ми зверну-
лися за коментарем до директора 
Волинського обласного державного 
центру «Облдержродючість» Мико-
ли Зінчука. Саме його спеціалісти 
кілька років проводили радіологічне 
дослідження ґрунтів. 

— Ми провели обстеження всіх 
населених пунктів Маневицького 

району, а також 50% Камінь-Кашир-
ського та Любешівського, — зазна-
чив Микола Іванович. — Ситуація 
порівняно з початком 1990 років 
виявилася набагато кращою.  Якщо 
тоді перевищення допустимого рів-
ня забруднення ми мали на 10 тися-
чах гектарів, то зараз виявили його 
лише на 300. Що робиться на тих 
землях, на обстеження яких не ви-
стачило грошей, — сказати не можу.  

Щодо ситуації зі здоров’ям на-
селення, то нам вдалось отримати 
статистику в управлінні охорони 
здоров’я. Згідно з нею, захворю-
ваність на онкологію у 2012 році 
на 100 тисяч населення становила: 
у Камінь-Каширському районі — 
104,5 людини; у Любешівському 
— 85,5; у Маневицькому — 133,7. 
Для порівняння, цей показник у «не 
чорнобильських» районах сягає: в 
Локачинському — 187,1; у Рожи-

щенському — 161,2; у Горохівському 
— 141; у містах Луцьку та Новово-
линську — відповідно 150,5 і 153,9. 
Таким чином, можна зробити висно-
вок, що онкологічні захворювання у 
жителів чорнобильських районів 
виявляють не більше, а навіть поде-
куди менше, ніж у мешканців інших 
населених пунктів області. 

Щодо хвороб ендокринної сис-
теми, яка, за словами медиків, най-
більше потерпає від радіації, то си-
туація така: на 100 тисяч дорослого 
населення захворюваність у Камінь-
Каширському районі у 2012 році 
становила 364,6 чоловіка; у Любе-
шівському — 526,7; у Маневицькому 
— 396. Найбільше ж від хвороб ендо-
кринної системи страждають жителі 
«не чорнобильського» Ратнівського 
району. Тут показник захворюва-
ності — 668 осіб. У Любомльському 
районі — 581,3; у Локачинському — 
639,5; в Горохівському — 537,5. 

Тепер щодо поширення хвороб 
ендокринної системи серед дітей 
від 0 до 17 років включно. Торік у 
Камінь-Каширському районі по-
казник захворюваності недугами 
щитовидної залози на тисячу дітей 
становив 22,9; у Любешівському — 
15,34; у Маневицькому — 19,87. І ці 
показники також не найвищі в об-
ласті. Приміром, у Старовижівсько-
му районі захворюваність становить 
24,98; у Любомльському — 21,15; у 
Ратнівському — 20; у Нововолин-
ську — 21,42. 

Таким чином, як бачимо, дорослі 
та діти Волині хворіють практично 
однаково незалежно від «чорно-
бильського» статусу території. 

Отже, висновок із цього такий: 
статус зон переглядати треба. Але 
для цього необхідно грамотно офор-
мити документи, провівши всі необ-
хідні дослідження. 

Наталка СЛЮСАР 

Кабінет Міністрів розробив гра-
фік перенесення робочих днів у 

2014 році з урахуванням встановле-
них законом святкових і неробочих 

днів. Проект розпорядження «Про 
перенесення робочих днів у 2014 
році» представило Мінсоцполітики. 

Згідно з документом, вихідні на 
Новий рік і Різдво з урахуванням 
перенесення робочих днів три-
ватимуть сім днів: із 1 по 7 січня 
2014 року. Робочі дні 2, 3 і 6 січня пе-
ренесені на 11, 25 січня та 8 лютого 
відповідно. 

Міжнародний жіночий день 
8 Березня припадає на суботу, а 
отже, вихідний день переноситься 
на наступний після святкового або 
неробочого дня, тому понеділок 
10 березня також буде вихідним. 

Також триденні вихідні чекають  
українців на Великдень — із 19 по 
21 квітня. 

Травневі свята 2014 року три-
ватимуть чотири дні, оскільки 1 і 2 
травня — це четвер і п’ятниця. День 
Перемоги 9 Травня можна буде свят-
кувати три дні, оскільки він випадає 
на п’ятницю. 

Нагадаємо, в Україні вихідні 
дні встановлюються на такі свя-
та: 1 січня — Новий рік, 8 березня 
— Міжнародний жіночий день, 1 і 
2 травня — День солідарності тру-
дящих, 9 травня — День Перемоги, 
28 червня — День Конституції, 24 
серпня — День Незалежності, 7 січ-
ня — Різдво, перша неділя після пер-
шої весняної повні (у квітні-травні) 
— Воскресіння Христове, 50-й день 
після Воскресіння Христового — 
День Святої Трійці. 
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В «Укравтодорі» підрахували, скільки коштуватиме проїзд 
платною дорогою 

Уряд планує подарувати українцям тижневі новорічні канікули 

Євросоюз виділяє чотири міль-
йони євро на здійснення про-

ектів співпраці прикордонних об-
ластей України та Білорусі. Про це 
у Києві повідомив керівник Про-
грами територіального співробіт-
ництва країн Східного партнер-
ства ЄС Олексій Сєкарев. 

З його слів, мета програми, яка 
буде реалізована у рамках Східно-
го партнерства ЄС, — поліпшити 
якість життя, функціонування ор-
ганів місцевого самоврядування і 
сприяти розвитку громадянського 
суспільства у прикордонних об-

ластях України та Білорусі. 
Він зазначив, що для україн-

ської сторони це перша програма, 
в якій Євросоюз виступає не учас-
ником, а адміністратором. 

У програмі беруть участь Во-
линська, Житомирська, Київська, 
Рівненська та Чернігівська облас-
ті України та Брестська і Моги-
левська Білорусі. До участі у про-
грамі запросили місцеву владу та 
локальні громади. Політичні, ко-
мерційні та релігійні організації 
не можуть стати учасниками цієї 
програми. 

Цьогоріч востаннє в армію 
призвуть трохи більше 10 тисяч 
строковиків 
До лав Збройних сил України цієї осені востаннє при-
звуть трохи більше 10 тисяч строковиків. Про це заявив 
міністр оборони Павло Лебедєв. «Цієї осені планує-
мо призвати 10,8 тисячі осіб (Збройні сили — 5 тис., 
внутрішні війська МВС — 4,8 тис., у Держспецслужбу 
транспорту — 1 тис.)», — заявив він. Лебедєв нагадав, 
що Україна планомірно здійснює реформу армії. 

Українці все більше довіряють 
гривні 
Довіра до національної валюти зростає. Так, за останніх 
сім місяців сума депозитів населення в національній 
валюті збільшилася на 25,4%, а в іноземній — на 1,0%. За 
словами гендиректора департаменту грошово-кредит-
ної політики НБУ Олени Щербакової, вже чотири місяці 
поспіль пропозиція готівкової іноземної валюти пере-
вищує попит на неї. «Загалом чистий попит на готівкову 
іноземну валюту за сім місяців цього року був майже в 30 
разів менший, аніж у відповідний період 2012 року», — 
зазначила Щербакова.

20% 
стільки українців за останній рік 
давали хабар, згідно з опитуван-
ням компанії TNS в Україні. Тоді 
як 71,1% наших співвітчизників 
сказали, що цього не робили, 
3,8% вагалися з відповіддю, а 
6,2% відповідати не захотіли. 
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У 2013 році українці нарешті зро-
зуміли, що доріг у країні більше 

немає. Асфальтобетонну спадщину 
Радянської України розбито вщент. 
Звідси й численні жертви ДТП, зно-
шування автомобілів, втрата статусу 
транзитної держави. Єдиним вихо-
дом із ситуації, що склалась, є будів-
ництво концесійних доріг. Заплатив 
— і поїхав із комфортом і задоволен-
ням, відзначає інформаційно-аналі-
тичний портал Inpress.ua. 

На прес-конференції глава 
«Укравтодору» Євген Прусенко по-
відомив журналістам про плани бу-
дівництва концесійних доріг. За його 
словами, на стадії підготовки та про-
ведення конкурсу на будівництво 
буде визначатися фінансова модель 
проекту, виходячи з якої вартість 

проїзду для легковиків може сягну-
ти 30 копійок за кілометр, а для ван-
тажівок — 1 гривні. 

«Якщо буде достатня інтенсив-
ність руху, достатня окупність, то це 
буде платна дорога, — сказав Пру-
сенко. — Якщо ж недостатня, то це 
буде плата за експлуатаційну готов-
ність». 

Зі слів голови «Укравтодору», 
перший концесійний конкурс на 
проект будівництва автомобільної 
дороги повинен відбутися на почат-
ку наступного року. 

«Укравтодор» уже підготував сім 
проектів будівництва нових трас, 
які будуть виставлені на концесійні 
конкурси. Першочерговими з цих 
проектів є будівництво й експлуа-
тація автошляхів за напрямом Кра-

ковець — Львів — Броди — Рівне 
протяжністю 258 км та орієнтовною 
вартістю 13 мільярдів гривень. 

Прусенко зазначив, що будівни-
цтво концесійних доріг розпочнеть-
ся не раніше, ніж наприкінці 2014 
року. 

Актуально

Села Волині можуть позбавити статусу 
«чорнобильської зони» 

ЄС дасть кошти на співпрацю 
прикордонних областей України й Білорусі

 ПОГОДА

У західних областях 5 верес-
ня переважно ясно, без опадів. 
Температура вночі +10...+12°C, 
вдень +18...+20°C. 6 вересня со-
нячно, сухо. Температура по-
вітря вночі +9...+12°C, вдень 
+17…+22°C. 7 вересня ясно, без 
опадів. Уночі +9...+11°C, вдень 
+17...+22°C. 

У північних регіонах 5 ве-
ресня змінна хмарність, дощ 
не очікується. Температура по-
вітря вночі +11...+13°C, вдень 
+15...+19°C. 6 вересня похмуро, 
без опадів. Уночі +8...+10°C, вдень 
+13...+15°C. 7 вересня хмарно з 
проясненнями, сухо. Температу-
ра повітря вночі +9...+12°C, вдень 
+16...+20°C. 

У Києві 5 вересня змінна 
хмарність, можливий коротко-
часний дощ. Температура повітря 
вночі становитиме +11…+12°C, 
вдень +16...+20°C. 6 вересня по-
хмуро, без опадів. Уночі термо-
метр показуватиме +8...+10°C, 

вдень +13...+16°C. 7 вересня 
хмарно з проясненнями, опади 
не очікуються. Температура по-
вітря вночі +9…+12°C, вдень 
+16...+20°C. 

У східних регіонах 5 верес-
ня хмарно, дощитиме. Темпе-
ратура вночі +12...+14°C, вдень 
+15...+19°C. 6 вересня ясно, дощ 
не очікується. Вночі температу-
ра становитиме +9...+12°C, вдень 
+16...+18°C. 7 вересня хмарно, 
прогнозують опади. Температура 
повітря вночі +10...+12°C, вдень 
+15...+16°C. 

У південних областях 5 ве-
ресня сонячно, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі становити-
ме +16...+17°C, вдень +20...+21°C. 
6 вересня змінна хмарність, вно-
чі можливий дощ. Температура 
повітря вночі +16...+18°C, вдень 
+20...+21°C. 7 вересня переважно 
ясно, опадів не очікується. Нічна 
температура +17...+19°C, денна 
+20...+22°C. 


