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На Волині створять два природних 
заказники

На Ківерцівщині страшне ДТП: 
четверо загинули, троє травмовані

«Волинь» представила своїх новачків

Програму «Волинькард» 
розвиватимуть у районах

У зв’язку з поставленим урядом 
завданням довести відсоток 

заповідності на Волині до 15%, 
обласне управління охорони при-
роди пропонує створити в області 
два заказники. Про це розповів 
на засіданні депутатської комісії з 
питань екології заступник началь-
ника відділу заповідної справи 
обласного управління охорони на-
вколишнього середовища Дмитро 
Савчук. 

Так, на території Кашівського 
лісництва Ковельського лісгоспу 

створять загальнозоологічний за-
казник «Дубова» (889 га), оскільки 
потребують охорони березові та 
вільхові насадження й тетеруки. 
Крім того, на території Граддів-
ського лісництва Колківського 
лісгоспу зустрічаються чорні леле-
ки, тетеруки та видри, які занесені 
до Червоної книги. Тут пропону-
ється створити лісовий заказник 
«Березово-вільховий» площею 338 
гектарів.

Депутати також розглянули 
питання перейменування заповід-
ного урочища «Садівська дача» на 
лісовий заказник «Садівська дача». 
Дмитро Савчук пояснив, що запо-
відним урочищем територію на-
звали у 2005 році для збереження 
дубових насаджень і зозулиних че-
ревичків звичайних. Одначе за цей 
час на території розвелося багато 
диких кабанів, які підривають рос-
линний покрив, а статус урочища 
не дозволяє проводити відлов ве-
прів і регуляцію їх чисельності. 

Ірина КОСТЮК

У ніч із 24 на 25 лютого побли-
зу села Журавичі Ківерців-

ського району сталася дорожньо-
транспортна пригода, внаслідок 
якої четверо осіб загинуло, ще 
троє — травмовано. Автомобіль 
«Фольксваген Венто», за кермом 
якого перебував житель міста 
Луцька Роман М., 1988 р. н., ру-
хався в напрямку села Журавичі 
зі сторони села Омельне. Водій не 
вибрав безпечної швидкості руху, 
не врахував дорожньої обстанов-
ки і стан дорожнього покриття, 
тому не впорався з керуванням і 
зіткнувся з деревом. 

У результаті водій і троє паса-
жирів (жителі села Омельне Олек-
сандр С., 1989 р. н., Оксана Г., 1996 
р. н., Олеся З., 1994 р. н.) загинули 
на місці події.

Окрім того, ще троє пасажи-
рів отримали тілесні ушкодження 
різного ступеня тяжкості: жителі 
села Омельне Ірина Г., 1997 р. н., 
та Олександр М., 1985 р. н., госпі-
талізовані в Ківерцівську ЦРЛ, а 

житель села Прилуцьке Станіслав 
Є., 1995 р. н., від госпіталізації від-
мовився. 

На місце події виїжджала 
слідчо-оперативна група. Встанов-
лено, що «Фольксваген Вентро» не 
зареєстрований у встановленому 
законом порядку: згідно з базою 
даних, номерний знак належить 
автомобілю «Москвич 408». Нині 
авто знаходиться на штрафмай-
данчику Ківерцівського РВ УМВС 
України у Волинській області. Об-
ставини дорожньо-транспортної 
пригоди встановлюються.

Перші підсумки програми «Во-
линькард», яку почали втілю-

вати торік, підбили днями на засі-
данні депутатської комісії з питань 
охорони здоров’я. 

Начальник обласного управ-
ління охорони здоров’я Ігор Ваще-
нюк розповів, що в рамках програ-
ми з обласного бюджету виділено 
1 мільйон 95 тисяч гривень. Із них 
800 тисяч отримала обласна клі-
нічна лікарня — на ремонт при-
міщення центру реабілітації та на 
придбання медикаментів для ко-

ронарографії і тест-систем. 
295 тисяч гривень було перера-

ховано Луцькій міській клінічній 
лікарні. На ці гроші, за словами 
пана Ващенюка, було закуплено 
шість моніторів для хворих із кар-
діологічною патологією та препа-
рати для тромболізисної терапії.

Крім того, завдяки програмі 
«Волинькард», кардіологами об-
ласної лікарні було проведено 85 
коронарографій і 11 стентувань 
вінцевих артерій. Медики луцької 
лікарні провели 51 тромболітичну 
терапію, у тому числі сімом меш-
канцям сільської місцевості.

Ігор Ващенюк наголосив, що 
цьогоріч «Волинькард» розвива-
тимуть не лише у двох згаданих 
медичних установах, а й у район-
них лікарнях, що значно збільшить 
шанси жителів районів області на 
своєчасне лікування.

Ірина КОСТЮК

Поліетиленові пакети хочуть 
замінити на паперові
Невеликі поліетиленові торбин-
ки, в які звикли пакувати усе що 
завгодно, можуть зникнути вже 
наступного року. Міністерством 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства України підготовлено 
законопроект, спрямований на 
заборону виготовлення та продажу 
пакетиків, що тонші за 0,025 мм, а 
за об’ємом менші 20 л. Попри те, 
що на шкідливість цих торбинок не 
перестають нарікати, а достатньої 
кількості сміттєпереробних заводів 
в Україні немає, екологи не впев-
нені, що така заборона порятує 
довкілля.

Щорічно українці використову-
ють близько п’яти мільярдів пакети-
ків. Чи не у кожній крамниці й без 
того запаковані товари додатково 
кладуть у невеличкі целофанові тор-
бинки, а в супермаркетах їх можна 
безкоштовно узяти на касі. Та досить 
швидко вони перетворюються на не-
потріб і неймовірними темпами на-
копичуються на звалищах, забруд-
нюють каналізаційні стічні системи 
та стають причинами паводків.

— З одного боку, ініціатива забо-
ронити пакети позитивна, оскільки 
їх неймовірно багато на сміттєзвали-
щах, а розкладаються вони сотні ро-
ків, — каже Олександр Ванюрський, 
начальник відділу аналітики, пла-
нування та інспекційної діяльності 
Державної екоінспекції у Волин-
ській області. — Спалювати їх теж не 
можна, бо в такому разі в атмосферу 
виділятимуться вкрай шкідливі кан-
церогени.

Та з іншого боку, за словами пана 
Олександра, ініціатива замінити по-
ліетиленові пакети на паперові неві-
домо чим обернеться.

— Звичайно, паперові торбинки 
краще утилізувати. Але, щоб їх ви-
готовити, потрібно зрізати дерево. І 
в процесі виробництва теж можуть 
бути шкідливі випари в атмосферу. 
На мою думку, перш ніж щось від-
міняти, науковцям варто провести 
ґрунтовні дослідження в цій сфері.

А поки хтось візьметься за науку 
і чекатиме результатів, сміттєзвали-
ща продовжуватимуть переповню-
ватися. 

— У 2011 році в Україні обсяг 
вивезених твердих побутових від-
ходів досяг 50 мільйонів куб. м і що-
року збільшується майже на чотири 
мільйони кубів, — повідав на од-
ній із нещодавніх нарад заступник 
Луцького міського голови Василь 

Байцим. — Щорічно на міському по-
лігоні твердих побутових відходів 
захороняють понад 500 тисяч куб. м 
сміття. До 70% відходів — це не від-
сортована вторинна сировина, яку 
після обробки знову могли б вико-
ристовувати на підприємствах. Але, 
на жаль, в Україні заготівля вторин-
ної сировини залишається на дуже 
низькому рівні.

Вже 11 років займається збором, 
сортуванням, пакуванням і відправ-
кою вторсировини на підприємства 
України фірма «Вторма-Луцьк». Тут 
працюють із макулатурою та ПЕТ-
пляшками, які відправляють на пе-
реробку за межі області.

— На жаль, зараз в області нема 
підприємства, яке б переробляло 
побутові відходи, — каже директор 
«Вторма-Луцьк» Микола Петров-
ський. — У майбутньому планую 
залучити інвесторів до цієї справи. 
Минулого року були домовленості 
з інвесторами із Чеської Республі-
ки. Також є індійці, які зацікавлені в 
створенні у нас комплексу, де част-
ково перероблятимуть ПЕТ-пляшки 
та відправлятимуть їх за кордон. 

Чи наважиться хтось вкладати 
кошти у волинське сміття, невідомо. 
Так, про побудову сміттєпереробно-
го заводу в селі Брище говорять уже 
років зо п’ять. Не один раз за цей час 
змінювався майбутній інвестор, а 
справа і досі стоїть на місці. У пла-
нах Луцької міської ради на цей рік 
— будівництво сміттєсортувального 
цеху в Брищі. Сподіваються, що він 

стане початковим етапом перероб-
ного комплексу. Та чи не передумає 
інвестор і цього разу, як це трапля-
лося раніше?

На думку пана Петровського, 
основна причина відсутності серйоз-
них інвестицій у сміттєпереробну 
галузь — це політика, яка не сприяє 
приходу іноземних інвесторів.

— Вони бояться вкладати гроші 
сюди, бо не знають, що далі буде з їх-
німи коштами. Адже кожен інвестор 
хоче мати якусь гарантію держави, 
— зазначає Петровський.

Країною, де найкраще справля-
ються з побутовими відходами, чіль-
ник «Вторми» називає Китай. Каже, 
що там переробляють усе, крім того, 
завозять сміття з інших країн, а то-
вари, виготовлені з вторсировини, 
успішно продають по всьому світі.

Щодо нового законопроекту, то 
Микола Іванович цілком його під-
тримує. На його думку, паперові 
торбинки — гідна заміна поліетиле-
новим.

— Паперова продукція в будь-
якому разі не така шкідлива, як по-
ліетилен. Це целюлоза, вона ближче 
до натурального. Недаремно ж Єв-
ропа зараз повертається до скляної 
тари, паперової упаковки. Нехай 
паперові пакети в супермаркетах і 
будуть включені в вартість, але це ж 
екологічно чисто, — каже він. — Та 
й паперові торбинки можна переро-
бляти і, додавши частину первинної 
сировини, знову ж виготовляти їх. 

Ольга УРИНА

На кордоні затримали 
волинянина з тонною 
міндобрив
На ділянці відділу «Самари» Ратнівського 
району прикордонники затримали контрабан-
диста, який намагався ввезти з Білорусі понад 
тонну міндобрив. Ним виявився 25-річний 
волинянин із села Оріхове. Чоловік зізнався, 
що вантаж погодився переправити за грошову 
винагороду. Конфісковані 18 мішків мінераль-
них добрив передано на митницю.

41% українців вважає 
відносини України та Росії 
поганими
41% українців вважає українсько-російські відносини 
в цілому напруженими й поганими. Про це свідчить 
опитування, проведене компанією Research & Branding 
Group. Респондентів попросили оцінити стан міждер-
жавних відносин України й Росії. 36% опитаних вва-
жають міждержавні відносини настільки ж хорошими, 
наскільки й поганими. 17% респондентів називають їх у 
цілому хорошими, 5% не змогли відповісти.

Футбольний клуб «Волинь» ак-
тивно проводив підготовку 

до старту чемпіонату України з 
футболу. Як зазначив під час прес-
конференції головний тренер ко-
манди Анатолій Дем’яненко, за 
півтора місяця команда зіграла 18 
спарингів. У десяти поєдинках луча-
ни здобули перемоги, чотири звели 
в нічию й у чотирьох поступилися 
своїм суперникам. Різниця забитих 
і пропущених м’ячів складає 27–21 
на користь лучан. «Волинь» здобула 
63% можливих очок і в неофіційній 
турнірній таблиці міжсезоння укра-

їнської Прем’єр-ліги перебуває на 
сьомій сходинці, будучи при цьому 
лідером за кількістю проведених 
ігор. Волиняни зіграли у Туреччині 
з командами з 14 країн світу. Най-
частіше вдавалося домовлятися про 
спаринг із росіянами — три гри, 
двічі — з командами із Молдови та 
Казахстану. Найекзотичнішим су-
противником став «Наджран» із Са-
удівської Аравії.

Розповів головний тренер і про 
новачків команди. Напередодні 
старту весняної частини сезону «Во-
линь» уклала  контракти з македон-

ським нападником Душаном Савічем 
(народився 1 жовтня 1985 року), ви-
хованцем футбольної школи «Црвє-
ни Звєзди». Останнім часом грав за 
«Пахтакор» (Узбекистан). Провів ві-
сім матчів за національну збірну Ма-
кедонії. Контракт підписано на 2,5 
року. На 1,5 року укладено контракт 
із Олегом Шандруком (народився 30 
січня 1983 року). Захисник. За луць-
ку «Волинь» виступав раніше. 

Півтора року гратиме за луцьку 
команду й учасник молодіжної та 
юнацької збірних України півзахис-
ник Микола Наконечний (народив-
ся 10 вересня 1981 року).

Також у команді з’явився ще 
один новий півзахисник — Сергій 
Пилипчук (народився 26 листопада 
1984 року). Вихованець харківського 
футболу. Останнє місце роботи — 
ярославський «Шинник». 

Досягнуто угоди про оренду 
(до кінця цього чемпіонату) трьох 
гравців дніпропетровського «Дні-
пра»: Дениса Шеліхова, Олександра 
Насонова й Антона Кравченка. Се-
ред тих, хто гратиме за «Волинь» у 
сезоні-2012, Олександр Романчук і 
В’ячеслав Шарпара з «Металіста».

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові будівлі. 
Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під магазин. Розглянеться 
варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.


