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1111У Чехії судять екс-міністра 
за хабар від посла США 
В Чехії почався суд у справі проти колишнього 
міністра закордонних справ Мартіна Бартака, якого 
звинувачують у вимаганні хабара від колишнього 
посла США в Празі Вільяма Кабанісса. Американський 
дипломат поскаржився поліції, що чеський міністр 
вимагав від нього п’ять мільйонів доларів. Ця сума 
була потрібна, щоб «вирішити проблему» з постачаль-
ником деталей, через якого могла зірватись угода на 
150 мільйонів доларів із заводом вантажівок Tatra. 
Екс-міністр оборони Чехії заперечує обвинувачення. 

Мільярдеру Новинському 
дозволили купити 
український «БМ Банк» 
Кіпрська Komisiano Investments Ltd., заснована в 
2012 році бізнесменом Вадимом Новинським, може 
придбати 100% кіпрської Withine Investments Ltd., 
отримавши таким чином контроль над українським 
«БМ Банком». За даними Нацбанку України, на 
1 жовтня 2013 року за розміром загальних активів 
фінустанова посідала 65-е місце (2,689 млрд грн) 
серед 178 банків, що діють у країні. 

Нововолинці скаржаться, що з крана 
біжать «черв’яки» 

У краєзнавчому музеї відкрито виставку про боротьбу волинян 
за державність 

Те, що у Нововолинську проблеми 
з питною водопровідною водою, 
давно не новина. Час від часу 
мешканці шахтарського містечка 
нарікають, що вона у них кольору 
чаю, та й напору майже нема. На ці 
зауваження у влади відповідь одна 
— старий водопровід, грошей на 
заміну якого немає. Та нещодавно 
місцеві жителі поскаржилися, що 
у воді з-під крана виявили істот, 
схожих на черв’яків. 

Першою повідомлення про див-
них істот у нововолинській водо-
провідній написала на своїй сто-
рінці в соціальній мережі 26 грудня 
Оля Гедз. Звивисті «ниточки», котрі 
разом із водою з-під крана потрапи-
ли у фільтр, вона зняла на відео. У 
телефонній розмові Ольга підтвер-
дила цей факт і додала, що потому 
«черв’яки» трапилися на очі й її ба-
бусі Фаїні Броніславівні. 

— Мої онуки, набираючи у 
фільтр воду, побачили щось схоже 
на червів. Розповіли про це мені. Я, 
звісно, спершу не вірила, подумала: 
що за дурниці? Та діти показали зня-
те ними відео, — розповідає Фаїна 
Кольбіхіна, мешканка багатоповер-
хівки на проспекті Перемоги в Но-
воволинську. — А через два дні на-
бираю воду в фільтр, щоб зготувати 
їсти, і раптом із крана знову падає 
спочатку один, а потім і другий. Я 
взяла цих істот і поклала в баночку, 
покликала сусідку Валентину, щоб 
подивилася, що з крана біжить. А на 
вечір і вона в себе в фільтрі двох та-
ких самих зловила. 

Пані Валентина каже, що ледве 
не зомліла, як побачила цих істот у 
себе в фільтрі. Після того цілу ніч не 
спала, все думала, що з необачності 
могла й у каструлю пропустити цю 
«звірину». 

При зустрічі сусідки показали 
журналісту істот, яких їм вдалося 
відловити в слоїк. У каламутній воді 
ледве виднілося кілька живих орга-

нізмів червоного кольору завтовшки 
з нитку, а завдовжки — від кількох 
міліметрів до двох сантиметрів. 
Коли вода заспокоїлася, було поміт-
но, що вони рухаються. 

— Це ще невеликі. Перші, які 
нам трапилися, були зо десять сан-
тиметрів, — зауважує Фаїна Броніс-
лавівна. 

Стурбовані такими справами, 
жінки віднесли свої «трофеї» у «Но-
воволинськводоканал» і в управлін-
ня Держсанепідемслужби. Кажуть, 
що там їх зустріли не дуже привітно, 
звинуватили, що цих істот вони взя-
ли невідомо де. До цих інстанцій по 
коментар звернулись і ми. 

Так, очільник підприємства «Но-
воволинськводоканал» Володимир 
Озімчук узагалі не вірить, що горо-
дянки знайшли цих істот саме у пит-
ній воді з-під крана. 

— Відпрацював я у водоканалі з 
1974 року, але такого чуда ще не ба-
чив. У голові навіть не вкладається, 
як жива істота може потрапити у за-
критий водопровід, який хлорується, 
де не менше як три атмосфери тиску, 
й жити там. Такого бути не може. 
Інші проблеми дійсно бувають, бо 
водопровід старий. Я думаю, що це 
або диверсія, або то якийсь хитрий 
трюк зроблено, — каже начальник 
«Нововолинськводоканалу». 

Володимир Володимирович на-
рікає, що нововолинянки не хотіли 
пускати у свої квартири лаборанта, 

щоб той узяв воду на аналіз. Каже, 
що немає гарантії, що ці істоти не 
розвелися саме у фільтрі. Хоча не 
виключає можливості, що «пара-
зити» могли потрапити у будинко-
ву водопровідну мережу чи то при 
заміні крана або труби кимось із 
мешканців, чи при якихось роботах 
із трубами у підвалі. При цьому на-
голошує, що люди часто самостійно 
втручаються у мережу. 

Такої ж думки притримуються й 
у Нововолинському міськміжрайон-
ному управлінні Державної санітар-
но-епідеміологічної служби України 
у Волинській області. 

— В Інтернеті виклали відеоза-
пис, де показано на дні якоїсь посу-
дини, найімовірніше, фільтра, щось 
біологічного походження. Як воно 
потрапило у ту воду? Жива істота 
має дихати. А як воно дихало у воді 
водопроводу? — резюмує начальник 
управління Василь Мельник. 

Завідувачка Нововолинського 
міськміжрайонного відділу лабора-
торних досліджень Любов Конова-
люк, яка взяла від жительок міста 
на аналіз їхню знахідку, каже, що 
офіційного висновку за цим фактом 
і бути не може, бо вони принесли 
воду невідомого походження. 

— 27 грудня принесли воду. Я не 
можу знати, що це за вода. Її було 
дуже мало. Там і справді були сто-
ронні домішки. Але ми перевірили і 
кишкових гельмінтів там не вияви-

ли, — пояснює Любов Миколаївна. 
Для городян украй важливо зна-

ти, що це за організми та наскільки 
вони небезпечні для життя. Втім, 
у нововолинському відділі лабора-
торних досліджень цього сказати не 
можуть, мовляв, їхня лабораторія не 
акредитована для такого роду дослі-
джень. Потрібних фахівців, за їхні-
ми словами, ймовірно, треба шукати 
у Києві. 

В той же час начальник управ-
ління Держсанепідемслужби пере-
конує, що у Нововолинську водо-
провід закільцьований, тож якщо 
невідомі істоти з’явились у водо-
проводі одного будинку, то за логі-
кою мали би бути і в інших частинах 
міста. Щоб перевірити це, було про-
ведено дослідження водопровідної 
питної води в усьому населеному 
пункті. 

— Ми відібрали у різних райо-
нах Нововолинська проби води та 
дослідили. Це були 15-й і 5-й мікро-
райони, центр міста, мікрорайон 
Шахтарський. Відбір проводився 
10 січня, й уже 13-го числа ми отри-
мали повний результат, згідно з 
яким вода відповідає нормативам. 
Це офіційні результати досліджень, 
де вказано місце та час відбору та 
решту необхідної інформації, — за-
певняє Василь Мельник. 

Головний санітарний лікар пере-
конує, що воду дослідили за всіма 
можливими показниками та навіть 
щодо біологічної безпеки, хоча це не 
передбачено для води, що йде з під-
земних джерел. 

— Це був теплий період, від бу-
динку до лабораторії — калюжі, де 
можна набрати воду. В підвалі ба-
гатоповерхівки є стічна вода. Тож, 
можливо, ту воду зі сторонніми 
включеннями, що принесли у лабо-
раторію на дослідження, набрали 
саме там? Достеменно цього ми не 
знаємо, — припускає він. 

Окрім цього, головний сані-
тарний лікар і його колега з відділу 
лабораторних досліджень не ви-
ключають, що хтось десь втручався 
у водопровід у підвалі, що могло до-
зволити потрапити в труби якимось 
мікроорганізмам. Також, кажуть, 
невідомі істоти запросто могли роз-
вестись у фільтрах для води, бо там 
атмосфера дуже сприятлива для їх 
розмноження. 

Та жителі багатоповерхівки на 
Перемоги просто у розпачі від таких 
відповідей. Адже бояться випадково 
зварити вечерю з «черв’яками» та за-
шкодити здоров’ю близьких. Адже їх 
і так добиває брудна вода у місті, а 
тепер додалася ще й небезпека про-
ковтнути якогось паразита. 

Ольга УРИНА 

У Волинському краєзнавчому му-
зеї створено виставку «Волинь в 

Українській революції 1917–1921 ро-
ків». На ній представлені матеріали 
з фондів музею. Це, зокрема, доку-
менти і світлини Центральної Ради 
та Генерального секретаріату, роз-
порядження місцевих органів влади, 
які розповідають нам про боротьбу 
волинян за встановлення україн-
ської державності. 

Унікальними експонатами є ру-
кописний документ, написаний осо-
бисто Головою Центральної Ради та 
Президентом УНР Михайлом Гру-
шевським, а також оригінальний 
примірник однієї з перших книг, в 
якій аналізується спільна боротьба 
УНР і ЗУНР за незалежність, автор-
ства Державного секретаря закор-
донних справ ЗУНР Василя Панейка 
«З’єдинені держави Східної Европи: 
Галичина й Україна супроти Польщі 

й Росії». 
Простежується на виставці й 

тема становлення державної сим-
воліки. В остаточному варіанті герб 
і прапор УНР майже без змін були 
прийняті за державні символи у су-
часній Україні. Презентовано також 

знімки українських козацьких під-
розділів синьо- та сірожупанників, 
сформованих на початках існування 
Української Народної Республіки, на 
Ковельщині й Володимир-Волинщи-
ні. Окремим блоком представлено 
рідкісну колекцію грошових знаків. 

Актуально

Фільтр покрився іржею 
всього за кілька днів

Жителька Нововолинська демонструє невідомих істот, 
яких знайшла у воді з-під крана

Приватна компанія інвестуватиме 
в енергозбереження бюджетних закладів 
Волині 

У енергоощадну реконструкцію 
котелень десятка медичних і 

навчальних закладів Волині залу-
чено приватний капітал. Місцева 
компанія «Бренвель» має намір 
інвестувати у цей проект близь-
ко чотирьох мільйонів гривень. 
Ідеться про заміну газових котлів 
на твердопаливні. Використання 
альтернативного палива зеконо-
мить щонайменше 20% вартості 
енергоносіїв. 

Перший заступник голови 
облдержадміністрації Олександр 
Башкаленко провів консультації з 
участю представника компанії-ін-
вестора та керівників бюджетних 
установ. У ході обговорення при-
сутні узгодили деталі, обсяги і тер-
міни виконання робіт. Так, про-
ектна документація на всі об’єкти 

буде готова вже до 1 квітня цього 
року. Власне ж сама реконструкція 
котельного господарства розпо-
чнеться після завершення опалю-
вального сезону. 

Башкаленко наголосив, що 
зекономлені у результаті модерні-
зації кошти будуть залишені бю-
джетним закладам на зміцнення 
матеріальної бази. 

Перший заступник голови 
ОДА також рекомендував керів-
никам не здавати газові котли у 
брухт, а законсервувати їх. 

У переліку об’єктів — лікар-
ні, школи та професійні училища 
Камінь-Каширського, Маневиць-
кого, Старовижівського, Локачин-
ського, Луцького та Любомльсько-
го районів. 

На Рівненщині 
«швидка» 
не доїхала 
до породіллі через 
заметену дорогу 

ДАІ попереджає 
про заборону 
розмовляти 
по мобільному 
за кермом 

За 15 км від смт Демидівка у 
сніговий замет потрапив ав-

томобіль швидкої медичної до-
помоги, який слідував за викли-
ком до породіллі у с. Золочівка. 

«Швидка» не доїхала до на-
селеного пункту кілька кіломе-
трів через сильно заметену до-
рогу, повідомили у прес-службі 
ГУ ДСНС України у Рівненській 
області. Тим часом місцеві меш-
канці на легковику довезли ва-
гітну до карети швидкої допо-
моги. За допомогою троса бійці 
Держслужби з НС оперативно 
звільнили авто зі снігового поло-
ну. Після цього лікарі доставили 
жінку до районного пологового 
будинку. 

Державтоінспекція наголо-
шує: не варто користувати-

ся телефоном за кермом, адже 
практично всі водії схильні до 
ефекту перемикання уваги з 
керування автомобілем на роз-
мову. При цьому увага концен-
трується на смузі руху, а пери-
ферійна інформація ігнорується. 

Згідно з Правилами дорож-
нього руху, водіям забороня-
ється користуватися засобами 
зв’язку, тримаючи їх у руці. Від-
повідальність за порушення за-
борони користування засобами 
зв’язку визначається статтею 
122 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення та 
карається штрафом від 425 до 
510 гривень. Водночас закон не 
забороняє користуватися «гар-
нітурами». 


