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Не секрет, що у Ківерцях далеко не 
скрізь є централізована каналіза-
ція. Для більшості городян єдиним 
та й уже звичним способом водо-
відведення є використання вигріб-
них ям. Однак жителям південної 
частини міста і цей примітивний 
спосіб практично недоступний, а 
точніше малоефективний. 

Справа в тому, що в цій части-
ні Ківерець надто високий рівень 
грунтових вод, через що вигрібні 
ями швидко переповнюються. Якщо 
власники приватних садиб якось 
справляються з проблемою, то для 
жителів багатоквартирних будинків 
це — справжній головний біль. Роз-
почався він ще у 80-х роках, коли 
звели низку двоповерхівок, і незва-
жаючи на болотянистість території 
для водовідведення поселенцям за-
пропонували вигрібні ями. Як ви-
явилось, толку від останніх небага-
то, тож ось уже багато років відходи 
життєдіяльності течуть по вулицях 
міста до  осушувальної канави, а де-
які спритники повиводили каналіза-
ційні труби й у сам рів. 

— Ніби й люди не винні в тій си-
туації, — коментує міський голова 
Ківерець Володимир Жгутов. — Їм 
дали будинки такі, які були, з таки-
ми умовами. Треба було щось плану-
вати ще на першопочатках. А якщо 
нічого путнього не було запланова-
но, люди звісно шукали хоч якийсь 
вихід із ситуації. Оскільки маємо 
там високе стояння грунтових вод, 
то використання для багатоквар-
тирних будинків запропонованих 
вигрібних ям неможливе, тому що 
вони одразу заповнюються водою. 
Таким чином виникають досить сер-

йозні незручності. Люди знайшли 
найпростіший вихід: вливання сто-
ків в існуючі канави і, що там гріха 
таїти, з деяких будинків фекалії те-
чуть просто по  дорозі  вулиць 17-го 
вересня, Гвардійської. 

Й справді вигляд цих вулиць 
просто вражає. Обабіч дороги те-
чуть потічки бруднючої води з вель-
ми неприємним запахом, особливо 
яскраво це помітно весною. Під час 
літньої спеки дошкуляє їдкий смо-
рід, а  взимку проблема нагадує про 
себе голольодом, що утруднює рух 
транспорту, зокрема і єдиної міської 
маршрутки. Звичайно, вішати усіх 
собак на місцевих жителів не мож-
на, адже вони й справді не винні, що 
опинилися в таких умовах. 

— Куди людям діватися зі своїми 
нечистотами? — обурюється жи-
телька однієї з проблемних вулиць 
Тамара Чигрин. — Коли будували 
будинок, ніхто не думав, що не змо-
же користуватись каналізацією міс-
цевою, тобто вигрібною ямою. Люди 
спочатку намагались їх використову-
вати, та дуже швидко вміст ям опи-
нявся на подвір’ї.

Як виявилось, навіть у приват-
них будинках не скрізь місцевість 
дозволяє утримувати вигрібні ями. 
За словами пані Чигрин, у когось 
усе нормально, а декому  доводиться 
викачувати їх  вміст і по два рази на 
місяць. 

Як бачимо, проблема для Ківе-
рець не нова, здавалося всі про це 
знають, скаржаться, говорять про 
необхідність централізованої кана-
лізації. Та чомусь до цього часу усе 
лише балачками й кінчалось. Влада, 
за постійної нестачі коштів, воліла 
не особливо говорити  про пробле-

му. Санепідеміологи, звісно, зверта-
ли увагу, зауважували на необхід-
ності вирішити проблему, але знову 
ж усе впиралось у гроші.

 Однак на весні цього року пред-
ставниця місцевої громади Тамара 
Чигрин вирішила поцікавитись, чи 
таким вже непідйомним є підклю-
чення до центральної каналізації цієї 
частини міста. Вона, спочатку наві-
давшись до проектантів, з’ясувала, 
що облаштовувати каналізацію в 
«її кутку» можна, а тоді вже поча-
ла робити рух у кабінетах місцевих 
владців. На її здивування як у місь-
кій раді, так і у районній починання 
знайшли підтримку (не зрозуміло, 
чому раніше її не було), але за умо-
ви, що гроші вкладатимуть і місцеві 
мешканці шляхом створення коопе-
ративів чи інших об’єднань. Як роз-
повів міський голова, на проектно-
кошторисну документацію з міської 
казни уже виділили 37 тисяч 800 грн. 
В проект включено три вулиці: 17-го 
вересня, Васільєва та Сагайдачного, 
на яких розташовані 200 помешкань. 
Володимир Жгутов повідав, що ка-
налізаційну мережу облаштовува-
тимуть з розрахунком, що згодом 
до неї підключать й інші вулиці цієї 
частини міста. За словами Жгутова, 
вартість усього проекту близько од-
ного мільйона гривень. Приблизно 
триста тисяч гривень потягне насо-
сна станція, а ще чимала сума перед-
бачена на водопониження, аби змог-
ти встановити її. 

— Є розпорядження від голови 
обласної державної адміністрації 
про виділення на каналізування 300 
тисяч гривень, — зазначає міський 
голова. — Тож тепер чекаємо кро-
ків від місцевих мешканців, оскіль-
ки була попередня домовленість, 
що вони створять кооператив і теж 
вкладатимуть кошти у цю справу.

За словами пані Чигрин, місцеві 
не проти об’єднання і готові част-
ково робити каналізування вулиць 
за свій кошт. Однак навіть після 
вливань з боку держави відкритими 
залишаться ще більше як 600 тисяч 
гривень. Чи до снаги ця сума буде 
місцевим жителям? Чи все ж ви-
явиться непідйомною і справу так  
і не завершать? Та міський голова 
заспокоює, що така обуза не може 
повністю лягти на плечі ківерчан. 
Каже, що владі потрібно побачити 
перші кроки від населення, а якісь 
кошти  зі сторони держави ще виді-
лятимуться однозначно.

— Я не хочу, щоб ми роботу по-
чали і кинули. Вона вже почалось, 
отже має завершитись, — запевняє 
Володимир Жгутов.

В це дуже хочуть вірити ківерча-
ни і побоюються, аби зупинка робо-
ти через брак коштів не розчинила в 
повітрі уже вкадене і зроблене, як це 
часто трапляється. 

Ольга УРИНА
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Події

ПОРУШЕННЯ 

На волинських виробників па-
ливних брикетів чекають пе-

ревірки податківців та регулярні 
візити чиновників. 

Голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук розповів, що всьо-
го на Волині діє 17 організацій, які 
спеціалізуються на виробництві 
паливних брикетів, але заробітна 
плата працівників складає всього 
триста гривень на місяць.

— Ви в це вірите? Та в них обо-
роти становлять десятки мільйо-
нів і не завжди гривень. Мій за-
ступник Віталій Карпюк тиждень 
тому розпочав разом із статиста-
ми цю роботу, а ви, будьте добрі, 
завершіть її до мого повернення з 
відпустки, — наголосив Борис Пе-

трович, звертаючись до заступни-
ці начальника ДПА в області Ми-
рослави Конечної.

АПК 

На розвиток галузі АПК в об-
ласті виділено 6,8 мільйона 

гривень, однак кошти освоюються 
лише на третину. Через це під час 
засідання колегії облдержадміні-
страції на горіхи від губернатора 
дісталося усім керівникам райо-
нів.

Як розповів начальник фінан-
сового управління Ігор Никитюк, 
на підтримку АПК  цьогоріч спря-
мовується 6 мільйонів 840 тисяч 
гривень, з них 3,5 мільйона — ви-

діляє обласний бюджет у вигляді 
субвенцій для районів, однак ко-
шти не використовуються. Окремі 
райони, за словами Ігора Никитю-
ка, освоюють їх всього на 27%. 

Торкнулися чиновники і фі-
нансування АПК з місцевих бю-
джетів. Ігор Никитюк каже, що, 
наприклад, керівництво Луцького 
та Турійського районів на розви-
ток місцевої агропромисловості 
передбачають у десять разів менше 
коштів, ніж обласний бюджет.

ЩЕДРО 

Для волинських доріг 
«Укравтодор» виділив 25 млн. грн.

На ремонт доріг державного 
значення Волинь отримає до-

датково ще 25 мільйонів гривень. 
Про це повідомив під час засідан-
ня колегії голова ОДА Волині Бо-
рис Клімчук.

Кошти підуть на відновлен-
ня дороги у напрямку до Рівного, 
Усичів, певну суму виділять і на 
автосполучення «Луцьк-Ковель».

Стосовно траси М-07 «Київ-
Ковель-Ягодин», то її, за словами 

Бориса Клімчука, доведуть до пут-
тя в наступному році, як і дорогу 
на Устилуг. 

— Ми змінили ідеологію по 
М-07 на реалістичнішу, — зазна-
чив губернатор. — Певні ділянки 
залишимо на наступний рік. Де 
були заділи — ми їх зробимо на 
наступний рік. Там не багато — 7,4 
кілометра. Решту дороги будемо 
робити капітальний двох-, трьох-
шаровий ремонт півтора метра в 
одну і другу сторону. Її вистачить 
на років 50, думаю.

Голова облдержадміністра-
ції також додав, що у ремонтно-
будівельних роботах зайняті міс-
цеві дорожники, а через те, що 
вони дуже завантажені роботою, 
деяку ділянку робіт виконувати-
муть іноземні робочі. Нагадаємо, 
що на цей рік на дороги для Волині 
уряд передбачив 68 млн. гривень.

Ірина КОСТЮК

НА КОРДОНІ 

Прикордонники піймали 
контрабандистів цигарок

Невдалим виявився день для 
цигаркових контрабандис-

тів на ділянці відповідальності 
Луцького прикордонного загону. 
В першому випадку прикордон-
ники відділу прикордонної служ-
би «Ягодин» за 400 метрів від лі-
нії держкордону затримали двох 
осіб, які причетні до переміщен-
ня контрабандних цигарок через 
річку Буг до сусідньої Польщі. На 
підступах до кордону охоронцями 
рубежу також виявлено гумовий 
човен з веслами, польські ж коле-
ги на своєму боці знайшли шість 
ящиків з цигарками, повідомили у 

прес-службі Луцького прикордон-
ного загону.

Затриманих, які є мешканцями 
Ковеля та села Гуща Любомльсько-
го району, притягнуто до адмінвід-
повідальності.

У цей же час на сусідній ділян-
ці відділу прикордонної служби 
«Висоцьк» затримали жителя села 
Терехи Любомльського району, 
який доставивши на автомобілі 
«Луаз» до кордону 31 ящик цига-
рок марки «Джинг-лінг», побачив 
правоохоронців і вирішив позбу-
тись тютюну, гумового човна та 
накивати п’ятами.

КРИМІНАЛЬНИЙ БІЗНЕС 

На Волині СБУ викрила канал 
торгівлі людьми 

У Волинській області співробіт-
ники СБУ у взаємодії з іншими 

правоохоронними органами при-
пинили діяльність міжнародного 
каналу переправлення громадянок 
України до Республіки Польща з 
метою їх подальшої сексуальної 
експлуатації.

Встановлено, що організато-
рами кримінального бізнесу були 
троє громадян Польщі та мешкан-
ка України, які з початку 2011 року 
здійснювали переправлення жінок 
до польського нічного клубу.

Пошуком та вербуванням ді-
вчат на Волині займалася праців-
ниця одного з прикордонних цен-
трів страхування та обміну валют. 
Запрошення для оформлення віз 
їм надсилав поляк, який і перемі-
щав жінок через державний кор-

дон, а згодом через посередника 
передавав власнику борделю.

9 липня співробітники СБУ 
затримали в пункті пропуску 
«Ягодин» польського кур’єра, що 
намагався вивезти двох українок. 
Згодом було затримано зловмис-
ницю, яка підшукувала та вербу-
вала молодих дівчат.

Слідчими УСБУ у Волинській 
області порушено криміналь-
ну справу за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 149 (тор-
гівля людьми з метою експлу-
атації, вчинена організованою 
злочинною групою) КК України. 
Санкція цієї статті передбачає 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 8 до 15 років із 
конфіскацією майна. Триває слід-
ство.

126
стільки тисяч українців, за дани-
ми на 2009 рік, виїхали на Захід. 
Українці опинилися на 10 місці 
серед тих, хто виїжджає до роз-
винених країн, повідомили екс-
перти Організації з економічної 
співпраці та розвитку (ОЕСР). 

ПДВ став прибутковим для 
держбюджету
Різниця між сплаченим до бюджету та відшкодованим 
ПДВ зросла удвічі. Про це заявив голова ДПС Віталій 
Захарченко. За його словами, у другому кварталі розрив 
між нарахованим та заявленим до відшкодування ПДВ 
становить 6,3 млрд. гривень, тоді як на початку року цей 
показник був 3,3 млрд. гривень. «В історії української 
економіки були періоди, коли сальдо між сплатою та 
компенсацією ПДВ було майже нульовим — держава 
роздавала все, що збирала. Сьогодні ця ганебна практи-
ка припинена», — підкреслив Захарченко.

Українці питимуть чай із 
Африки та Азії
Стрімке подорожчання чаю й кави на світових рин-
ках і неготовність українців переплачувати за ці напої 
змушують фасувальників шукати нові способи за-
ощадити, пише портал «Дело». Традиційні виробники 
чайного листка за останній рік підняли ціни на 20-25%, 
що пов’язане зі скороченням плантацій під культурою в 
Китаї й Індії. Виробники чаю знайшли вихід у закупівлях 
менш якісної сировини: замість товару з Індії, Цейлону й 
Китаю, вони завозять його з менш розкручених планта-
цій Африки й Азії.

У районах не стимулюють 
розвиток сільського господарства

За виробництво паливних 
брикетів платять 300 грн. 

У Ківерцях фекалії роками 
течуть посеред вулиці
Нарешті влада взялася за каналізування проблемної території

РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА 


