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Щороку на початку літа топ-темою є 
забрудненість річок обласного цен-
тру. Повсякчас лучани скаржаться, 
що ніде скупатися, та традиційно 
всіх собак вішають на владу, яка, 
мовляв, не впоралася, недогледіла, 
була байдужою. Проте ситуація, що 
склалася в Луцьку, засвідчує те, що 
самі  лучани роблять свій вклад у 
забруднення річок. 

Так, у травні екологи провели 
низку рейдів по Стиру та його при-
токах: Омелянику, Сапалаївці, Жи-
дувці. Серед таких факторів, як за-
харащення річок деревами, знайшли 
й наслідки явно людської діяльності 
— облаштування городів у прибе-
режній зоні, стихійні сміттєзвалища 
та вершину людського нахабства — 
злив каналізаційних відходів у русло 
річки чи прибережну зону.

Чи хотіли б ви купатись у воді, 
де плаватимуть фекалії або інші на-
слідки людської життєдіяльності? 
Напевно, ні. Та в Луцьку щороку ре-
єструють факти виведення каналіза-
ційних труб із приватних будинків 
прямісінько у річку. Про це говорили 
під час засідання виконкому Луцької 
міськради, розглядаючи питання не-
доліків санітарно-епідеміологічного 
стану водоохоронних зон і при-
бережних захисних смуг річок, що 
протікають територією Луцька.

Як розповіли в відділі екології 
міської ради, в 2008-му екологи ви-
явили 34 випадки виведення зливу 
каналізації в річки. Подекуди від 
будинку відводили каналізаційні 
труби аж до самої водойми, інколи 
стоки потрапляли на прибережну 
територію звичайними «потічками» 
через переповнення вигрібних ям. 
У 2009-му знайшли 28 таких по-
рушників. А торік кількість знайде-
них підпільних стокових відведень 
зменшилася до 18. За перші кварта-
ли 2011-го виявили чотири випадки 
забруднення прибережної зони та 
річок відходами життєдіяльності. За 
інформацією екологів, стоки в річку 
спускають мешканці будинків 41-а 
на вул. Кічкарівській і 9-а на вул. 
Пролетарській. Течуть відходи до 
водойми й з будинків 7 і 9, що на вул. 
Нагірній.

Головний санітарний лікар місь-
крайонної СЕС Іван Ульчак повідав, 
що за таке порушення передбачена 
адміністративна відповідальність у 
вигляді штрафу від одного до два-
дцяти неоподатковуваних мінімумів. 
Крім цього, борці за чисте довкіл-
ля надсилають у «Луцькводоканал» 
лист із проханням відключити по-
рушникам воду — аж до ліквідації 
самовільних стоків. Як зазначив пан 
Ульчак, саме завдяки перекриттю 
водопостачання кількість таких по-
рушників щороку скорочується.

Попри це, в матеріалах, наданих 
відділом екології, бачимо, що той 
самий будинок фігурує у списках 

порушників кілька років поспіль. 
Скажімо, виведення господарсько-
побутової каналізації до річки від 
будинку 41-а, що на вул. Кічкарів-
ській, екологи реєструють щороку, 
починаючи з 2008-го. Тож бачимо, 
що приписи та штрафи в результа-
ті нічого не дали. Під час засідання 
виконкому перший заступник мера 
Святослав Кравчук звернув увагу на 
низьку ефективність таких покарань 
і зазначив, що відповідальність має 
бути такою, аби людині було страш-
но порушувати законодавство, а дже 
штрафами зараз нікого не злякаєш. 
Як виявилося, не лякає лучан навіть 
відключення водопостачання.

— От відключать їм воду, то 
вони ніби приводять до ладу вигріб-
ні ями, перестають спускати відходи 
в річку. Коли все в порядку, «Луць-
кводоканал» відновлює постачання 
води. А через місяць ці господарі 
знову беруться за старе, — коментує 
провідний спеціаліст відділу еколо-
гії Олег Гелета.

За словами еколога, позитивним 
є те, що вже перестали зливати ка-
налізацію до річки Стир. Найбільше 
ж потерпає від людських відходів 
Омеляник. Це пов’язано з тим, що 
в районі, де протікає річка, відсутня 
централізована каналізація. Догля-
дати ж за вигрібними ямами, як ба-
чимо, не всі мають бажання, бо на-
багато простіше перетворити річку 
в стічну канаву.

У Стиру інші проблеми. За сло-
вами начальника відділу екології 
Луцькради Бориса Сороки, головну 
водну артерію міста захаращують 
перестійні дерева, які перегороджу-
ють русло. Також потерпає Стир і 
від освоєння прибережної території 
під городи, оскільки під час дощу в 
річку разом із верхнім шаром ґрунту 
змиває хімічні й органічні добрива. 

Це суттєво позначається на якості 
води та сприяє замуленню річки. 
Начальник інспекції судноплавного 
та портового нагляду Прип’ятського 
регіонального представництва 
Держфлотінспекції України Анато-
лій Філіпчук повідав: якщо не поча-
ти чистити Стир, то за кілька років 
річка загине. Також зазначив, що 
почистити Стир лише в районі цен-
трального пляжу недостатньо, бо 
дерева, які повалені вище, сьогодні-
завтра попливуть униз по течії. Тому, 
за словами Філіпчука, чистку річки 
потрібно почати від моста в селі Ро-
ванці та продовжувати за течією.

Не менш проблемною у Луцьку 
є річка Сапалаївка. Як розповів Бо-
рис Сорока, водоохоронну зону цієї 
ріки активно облаштовують лучани, 
освоюючись навіть за три з полови-
ною метри від води. Впливають на 
стан Сапалаївки й води з міської до-
щової каналізації, які потрапляють 
у річку без попереднього очищен-
ня. Отже, за словами Івана Ульчака, 
в воду потрапляють миючі засоби, 
паливно-мастильні матеріали від ав-
томобілів і все інше, що змивається 
з доріг, тому водойма й має непри-
ємний запах.

Після розгляду питання про 
усунення недоліків санітарно-
епідеміологічного стану водо-
охоронних зон і прибережних за-
хисних смуг річок, що протікають 
територією Луцька, члени виконко-
му зійшлися на думці, що потрібно 
створити спеціальну комісію, яка 
працюватиме над вирішенням існу-
ючих проблем. Через кілька місяців 
роботи комісії обіцяли повернутися 
до цього питання. Отже, вочевидь, 
іще один літній сезон лучанам дове-
деться миритися з тим станом річок, 
який є на сьогодні.

Ольга УРИНА
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Події

ВІДПОЧИНОК 

За життя людей на водоймах 
відповідають сільські та міські 
голови

П’ять баз відпочинку Шацька 
прийнято для відкриття се-

зону. Про це доповіла обласний 
санітарний лікар Наталія Янко 
на оперативній нараді в голови 
облдержадміністрації.  Головний 
санітарний лікар особисто пере-
вірила бази відпочинку й на озері 
Пісочне в Старовижівському ра-
йоні. Як виявилось, так як і два 
тижні тому жодна база на березі 
цієї водойми не готова до прийому 
туристів: відсутні умови для без-
печного проживання та харчуван-
ня людей. 

Голова ОДА Борис Клімчук 
підкреслив, що головними завдан-
нями цього сезону є каналізуван-
ня та водовідведення, вивезення 
сміття, організація роботи в уро-
чищі Гряда закладів громадського 
харчування.

Бази, де не проведені ці роботи, 
елементарні вимоги,  відкритті не 
будуть.  Окрім цього, Борис Клім-

чук зобов’язав профільних керів-
ників закрити п’ять самовільно 
встановлених вагончиків в урочи-
щі Гряда. А власників тих закладів 
відпочинку, де готовність складає 
лише ¾, штрафувати допоки в їх 
роботи не буде доконаності.

Начальник управління Мініс-
терства надзвичайних ситуацій 
у Волинській області Володимир 
Грушовінчук доповів, що за ми-
нулий тиждень зафіксовано сім 
випадків загибелі людей у несанк-
ціонованих водоймах. Усього в 
області є 47 організованих місць 
відпочинку. На що голова облдер-
жадміністрації відмітив, що усі 
місця відпочинку поблизу водних 
об’єктів мають бути облаштовані, 
а за відсутності безпечних умов – 
закриті. Міські, сільські та селищ-
ні голови особисто відповідають 
за життя людей, тому облаштувати 
пляжі необхідно там, де на це є по-
пит населення.

ГОСПОДАРІ 

Близько тисячі волинських селян 
мають більш як три корови

Селянам, які утримують у своїх 
підсобних господарствах біль-

ше як три корови, держава випла-
чує по сто гривень за кожну.

На Волині таких господарів 
1211. Про це повідомив заступник 
голови облдержадміністрації Віта-
лій Карпюк. Найбільша кількість 
працьовитих селян зосередилась 
у Рожищенському районі, де 249 
родин доглядають за п’ятьма, а то 
й вісьмома коровами. Для виплати 
так званої премії за корів для об-
ласті виділено 412 тисяч гривень. 
Селяни можуть отримати кошти у 
сільських радах.

Ірина КОСТЮК

Готелі Криму звільнили 
від податку на прибуток 
Готелі Криму, які пройшли категоризацію на 
«зірковість», автоматично звільняються від 
сплати податку на прибуток. Про це повідо-
мив міністр курортів і туризму Криму Георгій 
Псарьов. Він уточнив, що пільги поширюються 
тільки на ті об’єкти, які щойно побудовані або 
реконструйовані та будуть уведені в експлуата-
цію до 1 вересня наступного року. За словами 
Псарьова, таке нововведення стимулюватиме 
бізнес зводити нові готелі, підвищувати їх клас. 

Дитячі табори запрацювали 
вчасно
На Волині всі 13 дитячих таборів розпочали роботу згідно 
з графіком. Загалом цього літа в області оздоровлять по-
над 62 тисячі дітей, що складає 51% школярів. На обласну 
санстанцію покладений контроль за якістю продуктів хар-
чування та питною водою, а також місцями для купання. А 
голова ОДА Борис Клімчук акцентував увагу на новатор-
ській ініціативі санаторію матері та дитини «Пролісок» 
— заклад запрошує на відпочинок дітей із багатодітних 
сімей. Вартість путівки складає 150 грн. на добу. При цьо-
му один із батьків відпочиватиме безкоштовно. 

Деяким лучанам централізована 
каналізація не потрібна

КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО 

Каруселі в Центральному парку 
фарбуватимуть восени

Як розповів директор комуналь-
ного підприємства «Централь-

ний парк культури і відпочинку 
імені Лесі Українки» Віталій Ца-
пюк, напередодні весняно-літнього 
сезону всі атракціони пройшли 
експертно-технічну діагностику та 
технічний огляд фахівців із Держ-
гірпромнагляду, пишуть «Волин-
ські новини».

Експерти видали дозвіл на 
експлуатацію у нинішньому році 

13 атракціонів, які перебувають у 
справному стані. Проте є дві ка-
руселі, які вже відпрацювали своє, 
тому їх планують демонтувати.

Про нові атракціони не йдеть-
ся, каже Цапюк. Для 26 працівни-
ків цього колективного підпри-
ємства головне — зберегти те, що 
лишилося. «Ремонти залежать від 
частоти поломок. У нас є планові 
щорічні ремонти. А от технічний 
огляд проводиться щоденно», — 
розповів директор парку.

Цьогоріч напередодні сезону 
атракціони не фарбували. «Але 
після закінчення сезону хочемо 
знімати повністю стару фарбу та 
десь восени пофарбуємо», — за-
певняє Віталій Цапюк.

Комунальне підприємство не 
може похизуватися великими при-
бутками, оскільки заробляє лише 
у теплу пору року. «Прибутковість 
— тисяч 150 гривень за сезон. Кру-
тимося, як можемо», — повідомив 
керівник.

СТУДЕНТСЬКІ ОРІЄНТИРИ 

Адже у них є річки

Так відводять каналізацію на  Кічкарівській, 41-а

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління Національного банку України у Волинській області повідо-
мляє, що з 31.05.2011 підвищуються закупівельні ціни на дорогоцінні 
метали у виробах та брухті із золота, срібла, платини, що закуповуються у 
населення.
Адреса управління: м.Луцьк, вул.Градний узвіз, 4,
Телефони для довідок: 28-38-72, 28-38-75. 

Волинська обласна державна адміністрація інформує, що відповідно до 
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
на офіційному сайті облдержадміністрації (www.voladm.gov.ua) створе-
ний та функціонує розділ «Публічна інформація».


