
Нещодавно депутати Волинської 
облради забили на сполох через 
Хрінницьке водосховище, що роз-
ташоване на річці Стир на території 
Демидівського району Рівненської 
області(1270 га) та Горохівського 
Волинської (560 га), гідровузол 
якого може прорвати через трі-
щини у конструкції. В результаті і 
Луцьк, хоч він на відстані 52 км, і 
частину населених пунктів Волині 
може підтопити. Депутати зверну-
лися до Кабінету Міністрів України 
з проханням виділити кошти на 
реконструкцію споруд гідровузла 
та шлюзів греблі. А це, згідно про-
ектно-кошторисної документації, 
виготовленої 2012-го року, — вар-
тує більше 2,5 мільйона гривень. Чи 
насправді ситуація на водосховищі 
є настільки загрозливою, і чи є 
цей об’єкт першочерговим для ви-
рішення проблем із підтопленням 
Волині, дізнавалися «Відомості».

Як розповів начальник Волин-
ського обласного управління вод-
них ресурсів Ростислав Кравчук, це 
водосховище багатофункціональне: 
для розведення риби, забору води 
для зволоження, але найголовніше 
— там збудована гідроелектростан-
ція потужністю 860 кВт. Вона при-
ватна. 

— Із 8-ми шлюзів на ГЕС ви-
користовують тільки два, бо у них 
є дві турбіни, — розповідає Рос-
тислав Сергійович, — і лишень їх 
вони взяли собі на баланс. Вся вода 
із водосховища проходить через їх 
турбіни, і вони тільки за тими двома 
дивляться, ремонтують їх, чистять, 
все інше на балансі комунального 
підприємства «Стир» при Демидів-
ській райдержадміністрації. Вихо-
дить, держава має утримувати це все 
водосховище, дамби ремонтувати, 
а власники ГЕС тільки два шлюзи і 
качають звідти електроенергію, уяв-
ляєте! І ніяких зобов’язань. 

Коли починається паводок або 
повінь, зазвичай весною або вліт-
ку, коли випадає багато дощів, вода 
піднімається, не встигають спрацьо-
вувати турбіни, і на ГЕС, щоб їм не 
зірвало дамби, відкривають шлюзи 
й скидають воду, — описує прин-
цип роботи Ростислав Кравчук. — 
В основному маніпулює шлюзами 
саме ГЕС, а не комунальне підпри-
ємство. Бо власники ГЕС зацікав-
лені в тому, щоб набрати побільше 
води, щоб був більший тиск, тоді 
турбіни працюють інтенсивно і є 
дохід. Комісія у складі управління з 
питань цивільного захисту Держав-
ної служби з надзвичайних ситуацій 
і нашого управління кожного року 
в лютому-березні, щоб не було про-
блем для Луцька і для Волинської 
області, розробляє порядок пропус-
ку повеневих і паводкових вод через 
водосховище. Кажемо, скільки мож-
на набирати води у сховищі і вказу-
ємо порядок її спуску. У Волинсько-
го гідрометцентру є водні пости на 
річці Стир, починаючи з Львівської 

області біля с. Щуровичі. Якщо ба-
чимо, що там піднімається рівень, 
відповідно даємо команду на Хрін-
ники і кажемо, що з сьогоднішнього 
дня починайте спорожнювати во-
досховище до певного об’єму, при-
пустимо, по 10 см щодня, щоб був 
резерв. Але раніше  було так: наби-
рають дуже багато води, бачать, що 
не справляються навіть турбінами 
і раптово піднімають всі шлюзи — 
йде залповий скид. А в нас тут також 
у річці Стир високі рівні, бо йде по-
вінь і тоді завдають шкоди і Луцьку, 
і Маневицькому району. Пам’ятаєте, 
як минулого року топився Луцьк, що 
робилося, у Старому місті навіть Бу-
динок химер був підтоплений. 

Про те, що залізобетонна гребля 
водосховища має тріщини і там по-
чала просочуватися вода, рівненча-
ни заговорили ще у 2010-му році. 
Адже Хрінницьке водосховище, яке 
вміщує 60 мільйонів кубометрів 
води, вважається потенційно небез-
печним об’єктом розміщеним саме у 
Рівненської області.

Однак, як розповів Ростислав 
Кравчук, сусідній області не вдава-
лося вибити грошей на ремонт гре-
блі і тоді вони почали звертатися за 
допомогою до волинських депутатів, 
щоб посприяли у виділенні коштів 

з держбюджету. Депутати не розі-
бравшись у питанні, забили на спо-
лох і тепер виходить, що проблеми 
Рівненщини вирішує Волинь. Хоча, 
як повідомив Ростислав Кравчук, 
те, що може затопити 21 населений 
пункт Волині — це найгірші припу-
щення і до цього не дійде. 

— Потрібно, щоб було багато 
води там і у нас, тоді прорве дамбу, 
як правило, ми до такого не допуска-
ємо. Оскільки контролюємо щоден-
но рівень: відділ техногенно-еколо-
гічної безпеки кожен день отримує 
інформацію з Хрінників, а туди 
інформує про рівень води у Стиру. 
На території ГЕС стоїть автомати-
зований пост, який через кожні 15 
хв. дає інформацію, що там робить-
ся. Ростислав Кравчук обурюється 
з того, що приватники, які відби-
рають електроенергію, заробляють 
гроші, а ремонти хочуть покласти на 
плечі держави. Крім того, на берегах 
водосховища дуже багато баз відпо-
чинку, які теж могли б внести свою 
частку в ремонт греблі. Бо кому, як 
не їм потрібне водосховище.

І коли наші посадовці так пере-
ймаються Хрінниками, на Волині, 
як виявилося, є інша проблема, що 
вимагає негайного вирішення. Роз-
валюється споруда Вижівського во-

довипуску Білоозерської живильної 
системи Дніпро-Бузького каналу, що 
у Ратнівському районі. 

Ця дерев’яна споруда збудована 
аж у 1856-му році. Вона подає воду з 
Прип’яті у Дніпро-Бузький канал на 
території Білорусі, канал цей судно-
плавний.

— У нас є міжнародна угода по 
подачі води і експлуатації Вижів-
ського водозабору, а споруда розва-
люється, нова побудована (її спору-
дження розпочали минулого року) 
лише до половини, — бідкається 
Ростислав Кравчук. — Якщо її не за-
вершити, то вся вода з Прип’яті піде 
на Білорусь. Цієї весни, слава Богу, не 
було великої повені і тут цілодобово 
чергували наші люди. Якщо йде кри-
га, розбивали її, відтягували, бо лід 
може зруйнувати прогнилу споруду, 
вода піде і затопить чотири населені 
пункти на 300 га території Ратнів-
ського району, по-друге, ми поруши-
мо умови експлуатації міжнародної 
угоди з Білоруссю, по-третє, її так 
швидко не відремонтуєш, хіба треба 
пересипати. Зверталися до Яценюка, 
він доручив Міністерству екології 
визначити потребу в фінансуванні, 
зараз питання розглядає Кабінет 
Міністрів. 

На добудову нової споруди Ви-
жівського водозабору необхідно два 
мільйони 650 тисяч гривень, однак 
на сьогодні Волинь отримала лише 
500 тисяч по Програмі «Захисту 
сільських населених пунктів, сіль-
ськогосподарських угідь від зато-
плення і підтоплення». А тим часом 
волинські депутати просять більше 
двох мільйонів на Хрінники, які, як 
кажуть в управлінні водних ресур-
сів, можуть ще зачекати, бо там си-
туація не настільки складна. 
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Посадовців 
Міндоходів 
затримали 
на отриманні 
великого хабара

У Ковелі подорожчав хліб
Найбільший виробник хліба і хлібобулочних 
виробів у Ковелі і один з найпотужніших на 
Волині підняв ціну на хліб та булки.  Про це 
повідомляє ПроКовель. За словами дирек-
тора Ковельського хлібокомбінату Василя 
Римарчука, на ціну хліба в першу чергу впли-
нула вартість газу, електроенергії та палива. 
Нагадаємо, цьогоріч у волинському краї 
зберуть більше 900 тисяч тонн зернових, що 
на 28 тисяч тонн більше, ніж минулого року. 

Сім’я загиблого волинянина 
отримала квартиру
Розглянувши заяву матері загиблого в АТО військо-
вослужбовця, рішенням виконавчого комітету їй 
видали ордер на однокімнатну квартиру, — про це 
йдеться у повідомленні Ковельської міської ради. 
Родина мешкала в гуртожитку з 1985 року. До слова, 
обстеживши матеріально-побутові умови заявників, 
рідні яких мобілізовані до Збройних Сил України, 53 
громадянам, які потрапили в тимчасові матеріальні 
труднощі, з міського бюджету виділили соціальну 
допомогу на загальну суму майже сорок тис. грн.

8,4
стільки тисяч жителів анексова-
ної Республіки Крим, Донецької, 
Луганської, Харківської, Херсон-
ської, Одеської й Запорізької 
областей мають намір виїхати на 
тимчасове проживання у Львів-
ську область. 

Брата лучанина, 
який загинув 
на Сході, 
демобілізують

На добудову нової споруди Вижівського водозабору необхідно 2,6 мільйона
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Як на Волині «освоїли» 20 мільйонів із 
держбюджету

Руйнування Вижівського водозабору загрожує 
Волині затопленням і міжнародним скандалом

Регіон

Лучанин Олександр Карабан, 
який брав участь в АТО і 

прибув у відпустку додому для 
поховання брата, більше не по-
вернеться на Схід. Питання де-
мобілізації другого сина родини 
Карабанових голова облдержад-
міністрації Володимир Гунчик 
вирішував у телефонній розмові 
з Міністром оборони України 
Валерієм Гелетеєм.

Нагадаємо, днями Луцьк 
попрощався із Артемом Кара-
баном, який загинув під час ви-
конання військових обов’язків 
у зоні АТО. 

На одержанні хабара обсягом 
7 тисяч доларів на Волині 

спіймали оперів управління вну-
трішньої безпеки Міндоходів та 
начальника сектору по боротьбі 
з незаконним обігом підакциз-
них товарів Міндоходів. Про це 
повідомили у прес-службі про-
куратури області.

Силовики задокументували 
факти вимагання і одержання 
цими правоохоронцями не-
правомірної вигоди на загальну 
суму сім тисяч доларів США за 
неперешкоджання суб’єктам 
господарювання, які здійснюють 
міжнародні перевезення паса-
жирів до Республіки Польща.

Під час проведення огляду 
місця події у одного із правоохо-
ронців було виявлено предмет 
неправомірної вигоди — зазда-
легідь ідентифіковані грошові 
кошти в сумі чотири тисячі до-
ларів США. Після завершення 
першочергових слідчих дій його 
затримано та переміщено в ізо-
лятор тимчасового тримання 
Луцького МВ УМВС.

На цей час вирішується пи-
тання про затримання та по-
відомлення про підозру і двом 
іншим правоохоронцям.

Під час поховання Артема

Днями Волинь отримала понад 
20 млн грн з державного бю-

джету, які вже спрямовано в райо-
ни для освоєння на першочергові 
заходи. Про це повідомляє прес-
служба ОДА. 

Зокрема, майже 5 млн грн з 
цих коштів спрямовано на підго-
товку освітніх закладів до ново-
го навчального року. Ще 4,27 млн 
передбачено на якісну підготов-
ку закладів бюджетної сфери до 
зими. Крім цього, на ремонт та 
реконструкцію доріг комунальної 
форми власності виділено понад 8 
млн грн.

Окремо виділено 700 тис. для 
родин мобілізованих в рамках  
програми підтримки будівництва 
індивідуального житла на селі 
«Власний дім».

Решту коштів направлено 
на погашення кредиторської за-
боргованості, послуги зв’язку 
та поліграфії, благоустрій окре-
мих населених пунктів, а також 
— на виплату дотацій за трьома 
регіональними програмами під-
тримки АПК (власникам трьох 
і більше корів, посів озимого 
жита та селекційно-племінну 
роботу).

Потенційні кандидатури на по-
сади чи то голів РДА, чи то на-

чальників обласних структур або 
відомств обов’язково оприлюднюва-
тимуться. Про це повідомив голова 
облдержадміністрації Володимир 
Гунчик в ході оперативної наради.    
Зокрема, поінформував про те, що 
підписав заяву на звільнення Мико-
ли Собуцького з посади заступника 
голови ОДА і чекає на нові пропози-
ції від громадськості.

 Наразі, перший заступник го-
лови ОДА Сергій Кудрявцев продо-
вжує працювати. Чи залишиться він 
на цій посаді, за словами Володими-
ра Гунчика, залежить від того, на-
скільки він відповідально та якісно 

підійде до підготовки господарчого 
комплексу краю до зими.

 Разом з цим, сьогодні керівник 
апарату ОДА зачитав список кан-
дидатур на посади голів РДА, сфор-
мований головою облдержадміні-
страції і поданий на погодження та 
проведення спецперевірки в Адміні-
страцію Президента України.

 Так, кандидатурами на керівни-
ків райдержадміністрацій є:

 Юзефович Сергій Богданович 
– Володимир-Волинська РДА; За-
єць Сергій Іванович – Горохівська 
РДА;    Недищук Євгеній Микито-
вич – Іваничівська РДА; Хитрик 
Валерій Макарович – Камінь-Ка-
ширська РДА; Ткачук Валерій Єв-

генович – Ківерцівська РДА; Козак 
Віктор Теодосійович - Ковельська 
РДА;    Турелик Оксана Михайлів-
на – Локачинська РДА; Кревський 
Юрій Михайлович - Луцька РДА; 
Кух Олег Іванович - Любешівська 
РДА; Півнюк Андрій Андрійович - 
Любомльська РДА; Линдюк Андрій 
Олександрович – Маневицька РДА; 
Харлампович Андрій Адамович 
– Ратнівська РДА; Матвійчук Ана-
толій Васильович – Рожищенська 
РДА; Савчук Андрій Михайлович 
– Старовижівська РДА; Марчанчич 
Леонід Володимирович – Турійська  
РДА; Кислюк Леонід Петрович – 
Шацька РДА.

Споруда Вижівського водовипуску, збудована 1856-го року, вже майже розвалена 

Потенційні кандидатури на посади голів райадміністрацій області


