
Борщівник — небезпечний для 
людей бур’ян, який з кожним роком 
усе більше розростається територі-
єю Луцька та області. Вже сьогодні 
його можна побачити в тих місцях, 
де раніше не було. Та найбільше 
тривожить те, що він заполонив 
пришкільні території і парки від-
починку, де щодня бавляться сотні 
дітей. Луцькі екологи люб’язно 
надали «Відомостям» детальний 
перелік вулиць, на яких розрісся 
борщівник, але от активних дій 
для його знищення, як з’ясувалося, 
чинити не збираються. 

Відомо, що борщівник Сосно-
вського свого часу завезли із Кав-
казу, аби виготовляти з нього силос 
для худоби. Та корови після такого 
харчування давали гірке молоко. До-
сліди вирішили припинити, а посіви 
знищити. Проте до цього моменту 
борщівник уже встиг поширитися 
за межі експериментальних ділянок.

Справитися з ним в природі ви-
явилося неймовірно важко. Як і інші 
види бур’янів, борщівник Сосно-
вського надзвичайно стійкий і плід-
ний. Його насіння сходить не одно-
часно, а з певною періодичністю. 
Боротьба із заростями досі триває у 
багатьох областях Росії, нагадуючи 
справжні військові дії. На Волині, 
зокрема у Луцьку, з борщівником 
вирішили просто змиритися, бо-
ротьба триває лише на папері. Як на-
слідок, лопухи з великим білим суц-
віттями стали небезпечною окрасою 
нашого міста.

Доцент кафедри ботаніки біоло-
гічного факультету Східноєвропей-
ського національного університету 

імені Лесі Українки Оксана Іванців 
розповіла «Відомостям», що із бор-
щівником Сосновського склалася 
парадоксальна ситуація: він до цих 
пір внесений до реєстру сільсько-
господарських культур, а отже юри-
дично немає підстав вести з ним бо-
ротьбу.

А шкоди здоров’ю він завдає чи-
мало. За словами науковця, борщів-
ник має токсичні властивості через 
вміст небезпечних речовин. 

— Особливо токсичний бергап-
тен, який має фотодинамічну актив-
ність, тобто, при його потраплянні 
на шкіру різко підвищується її чут-
ливість до ультрафіолетового ви-
промінювання, — розповіла Оксана 
Іванців. — Виникає запалення, що 
нагадує сонячний опік, після яко-
го на тілі часто залишаються темні 
плями, що довго не загоюються. У 
важких випадках, крім місцевих 
симптомів, спостерігаються озноб, 
запаморочення, головний біль, під-
вищення температури. На шкірі 
утворюються великі бульбашки, на 
місці яких можуть виникати глибокі 
виразки, вони тривалий час не заго-
юються і залишають після себе білі 
рубці.  До того ж деякі токсини бор-
щівника можуть стати причиною 
появи раку. 

На одній із нарад в мерії радник 
міського голови з екологічних пи-
тань Борис Сорока повідомив, що 
борщівник облюбував дитячу заліз-
ницю та береги річки Сапалаївка в 
районі вулиці Шопена. Із його слів, 
є борщівник і на вулиці Глушець та у 
Центральному парку. 

Начальник відділу екології Луць-
кої міської ради Анатолій Гламаз-

да доповнив перелік небезпечних 
місць. За його словами, з’явився 
бур’ян на вулиці Замковій, на схилах 
замку, на меморіальному комплексі 
«Вічна Слава», а також у водоохо-
ронній зоні річок Омеляник та Стир. 
Зарослі борщівника є й на прилеглій 
до стадіону «Підшипник» та загаль-
ноосвітньої школи № 20 території 
вздовж річки Жидувки. Зростає бор-
щівник на прилеглих до міста тери-
торіях вздовж автомобільних доріг 
по вулицях Мамсурова, Боженка, по-
близу об’їзної дороги через Рованці. 

Пан Гламазда каже, що із при-
міських територій борщівник разом 
із транспортом потрапляє в місто і 
тому швидко розростається.

Біологи рекомендують боротися 
із одиничними бур’янами борщів-
ника чотирьохразовим покосом та 
засіванням ділянки травою. Ті ж 
території, де борщівник утворює 
суцільну смугу, варто обробити гер-
біцидами на стадії появи перших 
листків.

Луцькі екологи вочевидь пере-
конані, що знають більше науковців, 
тому кажуть, що використання хі-
мікатів — справа дороговартісна та 
неефективна. Анатолій Гламазда на-
вів приклад 20-ї школи, де минулого 
року борщівник покропили хіміка-
тами, але цьогоріч він все одно ви-
ріс на тих же місцях. Тому основним 
методом боротьби міські чиновники 
вважають скошування борщівника  
у той період, коли він ще не почав 
цвісти. 

«Відомості» зауважили поса-
довцю, що нинішня ситуація, коли 
місто практично вкрилося квітучим 
борщівником, свідчить про те, що 
цієї весни з ним  взагалі не бороли-
ся. Анатолій Гламазда пояснив, що 
скошувати борщівник на так званих 
«нічийних» територіях — обов’язок 
жеків, про решту повинні подбати 
установи та організації та ОСББ, 
мовляв, так прописано у розпо-
рядженні міського голови, яке, до 
слова, видане із явним запізненням 
— 18 червня.

—  Я сам нещодавно біля «Во-
линьгазу» лопатою викопував бор-
щівник, — сказав пан Гламазда.

Віримо, але одиничного прояву 
ініціативи явно замало.

Незабаром екологи спільно з 
муніципальної міліцією планують 
виїхати в рейд містом, аби переві-
рити, які установи та організації 
справляються із бур’янами, в тому 
числі і з борщівником Сосновсько-
го. Кажуть, що штрафуватимуть 
громадян від 340 до 1360 гривень, 
підприємства — від 850 до 1700 
гривень, якщо їхні території будуть 
забур’янені.

Міську казну наповнять, але 
як це допоможе вберегти лучан від 
контакту з борщівником, мабуть, 
чиновників не хвилює.

Ірина КОСТЮК

Кожного року фестиваль «Бан-
дерштат» запам’ятовується чи-

мось незвичним. Багато українців 
фанатіють від футболу, тримають 
кулаки за своїх, радіють та журять-
ся за успіхи і невдачі національної 
команди на світовому рівні. Тож 
цього року оргкомітет фестивалю 
«Бандерштат» запланував провес-
ти турнір із міні-футболу.

Оргкомітет фесту запрошує до 
участі фестивальників. У команді 
повинно бути 5 гравців (разом із 
воротарем). Переможці отрима-
ють Кубок фестивалю. Для того, 
щоб зареєструватись у турнірі, 
потрібно подати командну заявку 
на офіційну пошту «Бандершта-
ту-2013» з приміткою «футбол» до 
25 липня 2013 року.

До місцевих бюджетів на Волині 
за підсумками І півріччя 2013 

року сплачено 51,3 мільйона гри-
вень плати за землю. У першому 
півріччі торік надходження цього 
платежу становили 46,3 мільйона 
гривень, — повідомили у секторі 
місцевих, ресурсних, рентних, не-
податкових та митних платежів ГУ 
Міндоходів у Волинській області.

Суттєве зростання сум плати 
за землю фахівці Міндоходів об-
ласті пояснюють більш ефектив-
ним його адмініструванням та 
посиленням контролю за тим, щоб 
всі суб’єкти господарювання та 
громадяни своєчасно та в повному 
обсязі перераховували цей платіж. 

Як свідчить аналітика, основну 
суму надходжень з плати за зем-
лю — 85 відсотків від усієї суми 
— в області забезпечили юридичні 
особи.

Разом з тим, зростання над-
ходжень плати за землю на Волині 
досягнуто за рахунок погашення 
боргу в сумі 0,8 мільйона гривень, 
за новоукладеними договорами 
оренди та новими власниками зе-
мельних угідь сплачено 2,7 міль-
йона гривень. Ще 1,3 мільйона 
гривень плати за землю надійшло 
в зв’язку з оновленням грошової 
оцінки землі та укладанням до-
даткових угод до діючих договорів 
оренди.
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на понад стільки мільйонів 
гривень протягом січня-
березня 2013 року зросли 
заощадження українців. Про 
це повідомляє Державна 
служба статистики.

Українські каратисти провели 
збори на озері на Волині
З 24 по 30 червня Українська Федерація 
«Кіокушинкайкан Карате» під керівництвом голови 
правління Дмитра Волинця (м. Луцьк, 4 дан) проводила 
літні навчально-тренувальні збори на базі відпочинку 
поблизу озера Пісочне (Турійський район, Волинська 
обл.).  Спортсмени тренувались по чотири рази в день. 
На п’ятий день зборів відбувся кваліфікаційний екзамен 
(кю-тест) — здача на пояс. Між тренуваннями та в дні 
відпочинку бажаючі плавали в озері, ловили рибу, раків, 
збирали ягоди в лісі. 

За півроку місцеві бюджети Волині 
отримали 50 млн. грн. плати за землю

Медичну допомогу планують вдосконалювати за гроші Світового 
банку 
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Волинський проект вдосконален-
ня надання медичних послуг 

населенню має хороші шанси стати 
переможцем у грантовій програмі  
Світового банку. Про це повідомив 
голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук на оперативній нараді. «Як 
тільки ми будемо знати остаточну 
цифру гранту, негайно оголосимо 
про це, — зазначив Борис Клімчук.  
—Для Волині ці кошти будуть дуже 
корисними, адже, по-перше, вони 
спрямовані на вдосконалення  ме-
дичного обслуговування  населення, 
а по-друге, сума гранту є значною, 
і це не позика, це безповоротна фі-
нансова допомога», — особливо під-
креслив голова облдержадміністра-
ції.

Зазначимо, що наприкінці ми-
нулого року Світовий банк спільно 
з Міністерством охорони здоров’я 
України започаткував підготовку 
чотирирічного проекту щодо ре-
формування регіональних систем 
охорони здоров’я. Мета — підтрим-
ка реформи медичного обслугову-
вання, яка, стартувавши два роки 
тому у чотирьох пілотних регіонах, у 
2015 році поширюється на всі регіо-
ни України.

Заявка Волинської області  перед-
бачає втілення проекту тривалістю 
чотири роки (починаючи з 2014-го) з 
обсягом фінансування з боку Світо-
вого банку до 45 млн. дол. і співфі-
нансуванням з боку регіону щонай-
менше 10% вартості субпроекту.

Світовий банк упродовж трива-
лого часу надає допомогу з питань 
реформування системи охорони 
здоров’я в Україні і продовжує по-
вністю підтримувати цей процес.

Зарості борщівника поблизу дитячої залізниці

Боротьба з борщівником у 
Луцьку триває лише на папері

Цьогоріч на «Бандерштаті» проведуть 
турнір із міні-футболу

29 червня близько 2 години 
ночі у Золочівський райвід-

діл міліції поступило повідомлен-
ня від 40-річного мешканця міста 
Золочів. Чоловік розповів, що че-
рез необережність смертельно по-
ранив 25-річного хлопця. Про це 
повідомили у прес-службі ГУ МВС 
України у Львівській області.

Подія трапилась близько пів-
ночі. У полі поблизу села Почапи 
Золочівського району під час по-
лювання з використанням вогне-

пальної зброї чоловік почув шум, 
— подумав, що це йде кабан, і ви-
стрілив. Коли мисливець підійшов 
до місця, куди стріляв, то побачив 
тіло людини без ознак життя. Як 
з’ясувалося, загиблий хлопець — 
мешканець Золочівського району.

За цим фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ознаками 
ч. 1 ст. 119 КК України (Вбивство 
через необережність). Розпочато 
досудове розслідування. 

Мисливець замість кабана вбив 
25-річного хлопця

12 українців намагалися перетягти 
в Польщу 124 ящики сигарет

Близько 6 ранку 30 липня при-
кордонний наряд відділу «Гра-

бове» Луцького загону помітив 
збитий замок зі шлагбауму та 
сліди автомобілів через контр-
ольно-слідову смугу в бік кордону 
з Польщею. Невдовзі правоохо-
ронці знайшли два мікроавтобуси 
«Івеко» та «Фіат», проте порушни-
ків поряд не було. Як з’ясувалося 
згодом, наші співвітчизники на-
правилися до річки Західний Буг, 
по якій проходить лінія держрубе-
жу. Четверо чоловіків спробували 

на цьому напрямку переправити 
в Польщу 64 ящики цигарок. Для 
реалізації своїх задумів вони при-
хопили і три гумові човни. За дея-
кий час у ході пошукових заходів 
охоронці кордону затримали ще 
сімох порушників з 60 ящиками 
сигарет. Ще один переховувався в 
кущах. Всі затримані документів 
при собі не мали. Тепер чоловікам 
доведеться понести відповідаль-
ність відповідно до чинного зако-
нодавства.

Андрій ДЕМЧЕНКО


