
6 листопада в селищі Головне Лю-
бомльського району, біля «Попової 
криниці», де, згідно зі старими кар-
тами і твердженнями науковців, кра-
єзнавців та місцевих жителів, бере 
початок найбільша притока Дніпра 
— Прип’ять, побували фахівці-гід-
рологи та проектувальники. Вони 
на місці розглянули можливість 
архітектурного та ландшафтного 
оформлення джерел, облаштування 
біля них рекреаційної зони. 

Свої думки з цього приводу ви-
словили інженер-проектувальник 
Олег Аксьонов, начальник облас-
ного управління водних ресурсів 
Ростислав Кравчук, голова обласної 
організації меліораторів та водогос-
подарників Юрій Бахмачук, голова 
Любомльської райдержадміністра-
ції Ігор Торба, голова районної ради 
Микола Сушик, Головненський се-
лищний голова Микола Демедюк, 
місцеві жителі Олександр і Марія 
Бензелі. Учасники зустрічі визна-
чилися з попередньою концепцією 
проекту. Досягнуто домовленості, 
що перші його ескізи будуть зробле-
ні вже до кінця листопада. Перед-

бачено також їх громадське обгово-
рення. Тож є надія, що до 24 серпня 
наступного року — Дня незалеж-
ності — матимемо достойно оформ-
лений витік ріки Прип’ять. Саме цю 
дату взято за головний орієнтир усі-

єї подальшої роботи. 
На жаль, і сама «Попова кри-

ниця», і територія довкола неї вна-
слідок людського недбальства зараз 
перебувають у занедбаному стані. 
Тож стоїть завдання на місці кіль-
кох замулених джерел, зарослого 
болітця та його захаращених чагар-
никами берегів створити прекрасне 
місце відпочинку, яке приваблювало 
б до себе як місцевих жителів, так і 
туристів. Кожному буде цікаво до-
відатися, а де ж починається най-
більш багатоводна притока Дніпра, 
яка при злитті зі Славутичем нічим 
не поступається йому. Зауважимо, 
досі виток Прип’яті навіть не відмі-
чений відповідним знаком. Тут має-
мо взяти приклад із наших сусідів-
львів’ян, які на місці витоку ріки 
Західний Буг створили справжній 
екологічний комплекс. 

Успіх належного пошануван-
ня витоку Прип’яті залежатиме від 
кожного з волинян. Адже будова має 
стати справді народною. Кожна вкла-
дена вами копійка, кожна відпрацьо-
вана біля «Попової криниці» година 
прискорить час відкриття комплексу 
«Витік ріки Прип’ять» і однойменно-
го рекреаційного пункту. 
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Трьом волинським студенткам 
призначено премії Президента 
Порошенко підписав Указ «Про призначення стипендій 
переможцям IV Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка». Ними стали Олена Лановенко — студентка 
Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки, Ірина Пасевич — учениця Ковельського 
професійного ліцею та Інна Матвіюк — студентка 
Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені 
Агатангела Кримського. 

Дорожнє господарство Волині 
до зими підготували, 
але пального не вистачає 
Про це доповів начальник управління інфраструктури 
ОДА Іван Мирка. За його словами, на 100% заготовили солі 
та піску, відремонтували снігоочисну техніку. Визначено 
місця стоянок для пунктів обігріву на дорогах. Підрозділи 
ДСНС готові до роботи за надзвичайних ситуацій. 
Підготовлено 26 автомобілів підвищеної прохідності. 
Утворено 2 мобільних і 5 пересувних пунктів обігріву. 
Облавтодор заготовив 5 тис. л пального, та цього замало. 

7,5
по стільки тисяч гривень 
одноразової допомоги 
будуть отримувати родини 
вимушених переселенців 
із Донбасу від Верховного 
комісаріату ООН у справах 
біженців. 

Тренер спортивної школи колов своїм 
вихованцям наркотики 

Працівники відділу з боротьби 
з незаконним обігом наркоти-

ків викрили у Кузнецовську зло-
чинну діяльність 31-річного тре-
нера-важкоатлета Віталія, котрий 
робив дітям ін’єкції сильнодійних 
небезпечних препаратів, обіг яких 
заборонено. Чоловік ризикував 
здоров’ям вихованців, аби заро-
бити грошей і заодно покращити 
результати дитячої спортшколи. 

У 11-літнього Кирила, якого 
тренував Віталій, у присутності 
батьків у Кузнецовській медичній 
частині провели експертизу на 
вміст наркотиків у крові дитини. 
Експертиза дала позитивний ре-
зультат. 

Правоохоронці провели санк-
ціонований обшук в оселі тренера, 
під час якого виявили та вилучили 
близько півтисячі різних таблеток, 
ампул, флаконів сильнодійних 
препаратів, обіг яких обмежено. У 

спортивній школі працівники мі-
ліції знайшли близько 500 пігулок, 
20 пакетів із невідомою порошко-
подібною речовиною, ампули, кап-
сули та шприци з написаними на 
них іменами дітей, кому їх вводи-
ли та мали вводити, із залишками 
крові. Крім того, міліціонери ви-
лучили гроші в сумі 2140 гривень, 
які Віталій використовував для ку-
півлі небезпечних речовин. 

Віталій розповів правоохорон-
цям, що всі заборонені препарати 
він замовляв через мережу Інтер-
нет та частину їх там же і збував. 
Міліціонери знайшли цьому під-
твердження у комп’ютері тренера. 
Крім того, чоловік вів постійну 
переписку з підлітками у соціаль-
них мережах, де переконував їх у 
необхідності вживання так звано-
го допінгу. 

— Наразі встановлено вісім 
осіб, яким Віталій вводив ін’єкції. 
З цими людьми проводяться за-
ходи щодо відбору аналізів. Піс-
ля проведення експертиз будуть 
вирішуватися питання про до-
даткову кваліфікацію за злочини, 
пов’язані з незаконним обігом 
наркотиків. Наразі всі виявлені 
та вилучені речові докази скеро-
вані для проведення дослідження 
в Науково-дослідний експертно-
криміналістичний центр, — зазна-
чив начальник відділу з боротьби 
з незаконним обігом наркотиків 
УМВСУ в Рівненській області ма-
йор міліції Ігор Крутій. 

Станіслав ПРИМАК 

Міжнародний волонтерський рух червонохрестівців Волині 

Днями Волинська обласна 
організація Товариства Чер-

воного Хреста України продо-
вжила реалізацію міжнародної 
молодіжної волонтерської про-
грами, започаткованої минулого 
року за сприяння та додатково-
го фінансування Міністерства 
освіти Республіки Польщі, — 
«Академія волонтерства–2». 

На запрошення Люблін-
ського регіонального відділення 
Польського Червоного Хреста 
з 23 по 30 жовтня 2014 року 20 
найактивніших волонтерів зі 
всіх районних та міських орга-
нізацій Товариства області мали 

змогу відвідати навчальний 
осередок Польського Червоно-
го Хреста у м. Мшані-Дольній 
задля того, аби перейняти до-
свід волонтерської діяльності за 
цією програмою. 

В її рамках учасники як із 
польської, так і з української 
сторін мали можливість набути 
знання на практичних заняттях 
із надання першої медичної до-
помоги, в процесі яких визначи-
ли спільні та відмінні моменти. 
Крім того, відбулася презента-
ція польського та українського 
волонтерських рухів. 

Швидко знайти спільну 

мову та потоваришувати допо-
могли кулінарні заняття, екс-
курсії по м. Кракову (Краків-
ському аквапарку), курортному 
містечку Закопане та на вечорах 
відпочинку, які лишили по собі 
приємні та незабутні враження.  

Наприкінці всі охочі мали 
змогу поділитися своїми вра-
женнями біля «вогнища друж-
би». 

Маємо надію на те, що і ми, 
як українська сторона, прийме-
мо польських колег із аналогіч-
ним візитом. 

Витік Прип’яті стане окрасою 
селища Головне 

А як все це виглядає на картах?

Поки що «Попова криниця» виглядає не зовсім привабливо
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