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Події
НЕЛЮДИ 

ПЕРЕВІРКИ 

За досвідом, як зробити місто чистим, 
треба їхати у Володимир-Волинський
Сьогодні одна з найбільших про-
блем сучасного українського міста, 
та й села також — сміття. Адже його 
«виробництво» не припиняється 
ніколи, і з роками відходи лише на-
копичуються, забруднюючи великі 
території. Однак умілі господарі 
знають, як прибрати, утилізувати, 
щоб було екологічно безпечно. 
Як приклад можна навести місто 
Володимир-Волинський, яке вже 
давно вирізняється з-поміж інших 
своєю охайністю і чистотою. Нещо-
давно там побували журналісти та 
працівники екологічної інспекції у 
Волинській області. 

Перша наша зупинка — 
Володимир-Волинський полігон 
твердих побутових відходів (ТПВ), 
яким користуються три сільські 
ради й два міста — Володимир-
Волинський та Устилуг. Перша карта 
полігона була споруджена у 2008 році 
й уже заповнена на 90%, тому поста-
ло питання будівництва другої карти, 
чим сьогодні тут і займаються.

— Ви під’їхали та побачили, що 
у нас нема розкиданого сміття біля 
полігона, як це буває, — показує 
об’єкт перший заступник міського 
голови Микола Веремчук, — тому 
що при будівництві була дотримана 
проектно-кошторисна документа-
ція. І, що головне, карта для скла-
дання побутових відходів була заго-
роджена, й це дозволило уникнути 
розкидання та рознесення сміття 
вітром. Ми маємо підведене світло, 
свою воду.

До речі, навіть традиційного смо-
роду від сміттєзвалища не відчутно, 
адже місце вибрано неподалік від 
лісу, який відіграє роль природного 
фільтра. Дорога до полігона також 
зроблена добротно — вистелена з 
аеродромних плит, рівнесенька, що 
дає можливість берегти комунальну 
техніку. 

— Оскільки місто продукує в 

межах 200-250 кубів сміття на добу, 
а все це вивозиться сюди, — продо-
вжує Микола Климович, — постало 
питання будувати другу карту по-
лігона. Надіємося, що з допомогою 
облради й облдержадміністрації ми 
завершимо роботи вже цього року 
та почнемо її експлуатацію. 

Загалом, за словами посадовця, 
на будівництво другої карти треба 
близько двох мільйонів, але, зви-
чайно, такі кошти знайти важко, 
тому міська влада старається, щоб 
здешевити роботи. Багато чого вже 
зроблено власними силами — підго-
товлено котлован, частково закупле-
на спеціальна плівка для вистелення 
дна. Залишилося вирівняти дно, по-
стелити плівку, зробити глиняний 
замок. Тому міські посадовці споді-
ваються, що все обійдеться у 400 ти-
сяч. Ту ж частину полігона, яка вже 
майже заповнена, рекультивують і 
висадять на ній ліс. 

Директор комунального підпри-
ємства «Полігон», у віданні якого 
знаходиться полігон ТПВ, розповів, 
що вони строго витримують техно-
логію накопичення побутових від-
ходів. Адже об’єкт знаходиться під 
прискіпливою увагою контролю-

ючих органів і зацікавлених осіб із 
ближнього зарубіжжя. Це законо-
мірно, оскільки недалеко Польща, 
і наші сусіди постійно тримають 
екологічну ситуацію на контролі. До 
речі, тут же на місці в окремі мішки 
відбирають пластикову тару, яку по-
тім відвозять на переробку. 

Проїхавшись містом — цен-
тральними вулицями й окраїною — 
ніде не побачили смітників.

— Кожного дня десять одиниць 
техніки прибирають місто, — по-
яснює Микола Веремчук. — Ми 
відмовляємося від контейнерних 
площадок для збору сміття, бо скіль-
ки там не прибирай, усе одно зали-
шається бруд, збираються бродячі 
коти, собаки, чути неприємний за-
пах. Тому ми почали практикувати 
дні прибирання вулиць. Тобто люди 
знають, що, скажімо, в четвер до них 
приїде комунальна техніка та забере 
сміття. Проте воно має бути спако-
ване та виставлене на обочину. Всі 
бічні вулиці прибираються таким 
методом. 

Також заступник міського голови 
розповів, що муніципальна міліція 
практикує рейди по вулицях і пере-
конує людей підписати договори на 
вивіз сміття, адже це громадянський 
обов’язок кожного. А на перспекти-
ву розглядають пропозицію про роз-
дільне збирання відходів. 

Потім Микола Климович провів 
екскурсію у парк площею 27 гекта-
рів. Парк має назву «Слов’янський» 
і статус пам’ятки садово-паркового 
мистецтва. Тут також ідеальна чи-
стота, по периметру прокладені до-
ріжки, є освітлення, трава скошена. 
Хтось із журналістів, помітивши ко-
мунальників, які підстригали кущі, 
сказав: видно, що йде підготовка до 
Дня Незалежності, одначе заступник 
мера одразу заперечив, пояснивши, 
що у них парк завжди має такий ви-
гляд.

Людмила ШИШКО

Володимир-Волинський полігон твердих побутових відходів

МІСЦЕВИЙ ВИРОБНИК 

645
тисяч гривень Кабінет Міністрів 
виділив на виконання програми 
«Керівництво й управління діяль-
ністю у зоні відчуження».  

Через необережність згоріло 
чотири тонни соломи
У господарстві пенсіонера в селі Галина Воля Старо-
вижівського району сталася пожежа. Горіння стіжка со-
ломи помітили сусіди і зателефонували до служби «101». 
Уже через 17 хвилин рятувальники з районного центру 
розпочали боротьбу з вогнем і через 20 хвилин його 
остаточно приборкали, врятувавши від пожежі роз-
ташовані поряд господарські споруди. Як з’ясувалося, 
причиною пожежі, що знищила чотири тонни соломи, 
стало необережне поводження з вогнем 29-річного 
сина господаря під час куріння.

На Львівщині автобус збив 
групу віруючих  
ДТП сталася на дорозі сполученням Львів — Луцьк 
у селі Ременів Кам’янсько-Бузького району. Причи-
на аварії — технічна несправність автобуса. Через 
поломку його буксирувала вантажівка, та раптом 
зірвалося кріплення — й автобус став некерованим. 
51-річний водій не зміг упоратися з керуванням, 
тому авто проїхало між деревами та наїхало на групу 
людей, які саме перебували на службі Божій. Загинула 
34-річна львів’янка, четверо людей отримали травми 
різної важкості, серед них дев’ятирічний хлопчик.

Місцевий парк має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва

У «Любешівагролісі» планують виробляти молочні продукти

ДП «Спеціалізоване лісогос-
подарське агропромислове 

підприємство «Любешівагроліс» ви-
готовляє широкий асортимент про-
дукції, але зупинятися на цьому не 
збирається. За словами директора 

Віктора Симоновича, найперше під-
приємство старається забезпечити 
свій «чорнобильський» район, а вже 
потім — отримати іноземні інвести-
ції від експорту.

— З року в рік нарощуємо ви-

робництво товарної продукції: 
якщо в попередні роки було на два-
три мільйони, то цьогоріч дійде 
до семи, — каже Віктор Петрович. 
— Сьогодні на підприємстві пра-
цюють близько 150 штатних пра-
цівників і до 400 сезонних. Із лісу в 
урожайні роки заготовляється до 50 
тонн грибів (білі, польські, лисич-
ки, грузді, опеньки), до 50 тонн ягід 
(чорниця, журавлина, горобина), 
350-400 тонн березового соку, 500-
800 кілограмів меду. Працює цех 
плодоовочевих консервів потуж-
ністю два мільйони умовних банок 
у рік. Також підприємство має цехи 
для переробки деревини. 50% заго-
товленої деревини переробляється 
на пиломатеріали, столярні виро-
би, заготовки й іншу продукцію, 
яка реалізується на внутрішньому 
ринку та відправляється на експорт 
у Польщу, Німеччину, Італію, Бель-
гію, Голландію.

— Болюче місце — в районі 
близько сотні приватних пилорам, 
які вивозили тирсу в ліси, тим са-

мим засмічуючи їх, — продовжує 
Віктор Симонович. — Два місяці 
тому вдалося домовитися з поль-
ською стороною, щоб завезти лінію 
з виробництва брикетів із тирси. 
Поляки повірили, що ми розрахує-
мося з ними, адже обладнання вар-
тує більше 60 тисяч євро. Тепер інша 
проблема — у Любешівському ра-
йоні не вистачає тирси. Потужність 
виробництва — три тонни у зміну, 
тобто до 10 тонн на добу. Наразі всю 
продукцію відправляємо в Польщу. 
Та вже є замовлення і від місцевого 
населення, і від шкіл, де стоять енер-
гозберігаючі котли. Це екологічно 
чисте паливо, на відміну від торфо-
брикетів і вугілля. Та й калорійність 
удвічі більша. Саме тому європейці 
й обирають брикети з тирси.

Не менш продуктивний і плодо-
овочевий цех «Любешівагролісу».

— Продукція йде на харчування 
діток району, — розповів директор 
підприємства. — Приміром, діти 
випивають 30-40 тонн соку. Є за-
мовлення з Камінь-Каширщини. 

Близько ста тонн продали в Польщу. 
Місцеві супермаркети охоче закупо-
вують у нас консервовані овочі. Що-
правда, нема хорошого приміщення 
для зберігання яблук. Також хочеть-
ся мати обладнання для глибокої за-
морозки плодів і ягід. Зменшилася 
заготівля чорниці, бо все перебива-
ють прибалти: вони ставлять високу 
ціну, люди здають, тож нам неви-
гідно виготовляти перетерті ягоди 
з цукром, бо вийде дорожче, ніж 
тушонка. А якби була можливість 
заморозити, то взимку в країнах Єв-
ропи чорниця коштує вісім-десять 
євро за кілограм. 

У планах — відкриття цеху з ви-
робництва молочної продукції. Ви-
готовлятимуть молоко, масло, сме-
тану та сир. Причому, як наголосив 
Віктор Симонович, винятково для 
харчування місцевих дітлахів — аби 
бути впевненими, що вони їдять 
якісні продукти. Потужність май-
бутнього молочного цеху станови-
тиме п’ять тонн молока за зміну.

Ольга ЮЗЕПЧУК

У двох магазинах Луцька 
вилучили нітратні овочі

Минулого тижня працівники 
санепідемстанції Луцька та 

Луцького району перевірили 34 
заклади торгівлі, ресторанного 
господарства та харчової промис-
ловості. За виявлені порушення 
санітарного законодавства тимча-
сово зупинено експлуатацію двох 
об’єктів, на шести обмежено асор-
тимент, вилучено з реалізації 45,8 
кг небезпечної продукції.

Так, закрито кіоски «Шаур-
ма» на ТК «Пасаж». У них шаур-

ма, піца, хот-доги виготовлялися 
за відсутності гарячої проточної 
води, прибирального інвентарю, 
санітарного одягу, дезінфекційних 
і мийних засобів. 

Вилучено з реалізації цибулю 
та огірки з високим вмістом ні-
тратів у магазинах «Наш-5» на вул. 
Конякіна, 18 і «Колібріс-5» на вул. 
Рівненська, 89 ТзОВ «Аванта». На-
кладені фінансові санкції, дирек-
тори магазинів притягнуті до ад-
міністративної відповідальності.

За косіння трави під вікнами 
в Ковелі стріляють у голову

Курйозний випадок трапився в 
Ковелі. За відмову вимкнути 

газонокосарку працівник РЖКП у 
Ковелі зазнав поранення з травма-
тичного пістолета. Про це повідо-
мляє сайт «Про Ковель».

Як розповів заступник началь-
ника відділення Фонду соціаль-
ного страхування від нещасних 
випадків на виробництві в місті 
Ковелі Петро Дуда, підсобний ро-
бітник РЖКП №1 Михайло К. за 
завданням майстра з благоустрою 
косив траву у дворі будинку на ву-
лиці Незалежності.

Один із жителів будівлі, роз-
дратований шумом від косарки, 

вийшов на балкон і почав чіпляти-
ся до робітника, щоб той перестав 
косити. Проте Михайло не звертав 
на нього увагу й продовжував пра-
цювати. Та невдовзі комунальник 
відчув різкий біль у скроневій ді-
лянці голови. Торкнувшись рукою, 
побачив, що йде кров. Повернув-
шись до невідомого, який стояв 
на балконі, побачив у його руках 
пістолет, яким той цілився прямо 
в нього.

Як з’ясувалося, тілесні ушко-
дження були заподіяні пострілом 
із травматичної зброї. Розсліду-
ванням хуліганського вчинку за-
ймаються правоохоронні органи.

КОНТРАБАНДА  

Поляк хотів вивезти з України 
майже тисячу пачок сигарет

У міжнародному пункті пропус-
ку для автомобільного спо-

лучення «Рава-Руська» (Львівська 
область) на виїзд із України сму-
гою руху «червоний коридор» при-
був вантажний автомобіль марки 
«Рено» 2008 року випуску під ке-
руванням 24-річного поляка.

Під час візуального огляду 

транспортного засобу в прикор-
донників виникли підозри щодо 
можливого переміщення това-
рів шляхом приховування від 
прикордонно-митного контролю 
— водій поводився надто схвильо-
вано.

Автівку вивели з загального 
потоку руху та направили в мо-
більну рентгенівську установку 
«Рапіскан». Під час огляду за об-
шивкою кабіни виявили 490 пачок 
цигарок марки «Fest» i стільки ж — 
марки «Jin Ling».

Сигарети вилучено та переда-
но працівникам митниці. За цим 
фактом складено протокол про 
порушення митних правил, сума 
оцінки вилучених цигарок — 5880 
гривень. Також вилучено ванта-
жівку вартістю 263 тисячі 266 гри-
вень.


