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У Брищі 
встановлена 
сучасна лінія 
сміттєпереробки

Волинські депутати пропонують 
збільшити виплати донорам за 
здачу крові
На сьогодні донори отримують 30 грн за одноразове 
здавання крові. Постійна комісія обласної ради з питань 
соціального захисту населення, охорони здоров’я, 
материнства та дитинства пропонує збільшити цю суму 
до 50 грн та передбачити відповідні кошти в бюджеті. 
Зауважмо, що за даними обласного управління охоро-
ни здоров’я, в області щорічно здають кров до 28 тис. 
людей. 

У масштабній ДТП в Румунії 
загинула жінка з Луцька
На трасі Констанца-Бухарест, що у Румунії, в ніч 
на неділю сталося ДТП з автобусом, що перево-
зив 51 громадянина України. Двадцятеро україн-
ців, які постраждали, вже повертаються додому. 
Ще шістнадцять, які отримали важчі травми, 
залишаються в лікарнях румунської столиці. 
На жаль, у ДТП загинула лучанка Ольга Булига. 
Міський голова Микола Романюк висловлює 
щирі співчуття родині загиблої.

50
стільки мільйонів гривень виділяє 
уряд на виготовлення внутрішніх 
електронних паспортів громадя-
нина України нового зразка, по-
відомив Прем’єр Яценюк. Запрова-
дження нових документів є однією 
з умов скасування віз із ЄС.
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Регіон

Минулого тижня у селі Брище, що 
під Луцьком, відбулося офіційне 
відкриття нової черги полігону із 
сортувальною лінією для утилізації 
сміття, який буде обслуговувати 
місто Луцьк. Cтарий полігон повніс-
тю вичерпав свої технічні можли-
вості, до того ж термін його екс-
плуатації завершується в 2015 році. 
Після перемовин міського голови 
Миколи Романюка з мешканцями 
села місту Луцьку було виділено 
додаткову ділянку площею 8,86 га.

У 2014 році розпочалося будів-
ництво нового полігону. Загальна 

вартість об’єкту становить 16 млн 
грн. Це кошти з міського бюджету. 
Роботи виконувало підприємство 
ТзОВ “Луцькспецбуд”.

Нова черга полігону споруджена 
за сучасними європейськими техно-
логіями, що мінімізує негативний 
вплив на навколишнє середовище. 
Сміттєсортувальна лінія, яка вста-
новлена на полігоні захоронення 
твердих побутових відходів, коштує 
1 млн 300 тис. грн та придбана за 
гроші ТОВ «Група Компаній Еко-
сорт».

Відповідно до проектних харак-
теристик вона дасть можливість 
відбирати значно більше вторинної 
сировини, яку використовують для 
переробки, а тому менше відходів 
буде захоронятися та зменшиться 
навантаження на полігон. Пропус-
кна потужність — 50 тисяч тонн 
твердих побутових відходів на рік 
(у випадку роботи в дві зміни, поки 
що працюватиме одна зміна). Відбір 
сміття здійснюватиметься вручну з 
автоматизованої лінії.

Обслуговуватиме полігон два 
підприємства — КП «Луцькспецко-
мунтранс» та ТзОВ «Луцьк ЕКО», 
які ділитимуть прибуток 50:50. Ко-
шти, що надходитимуть на рахунок 
«Луцькспецкомунтранс», викорис-
товуватимуть на придбання нової 
техніки та контейнерів для розділь-
ного збору відходів.

ТзОВ «Луцьк ЕКО» займати-

меться тільки сміттєсортувальною 
лінією. До слова, в перспективі ді-
яльності підприємства є плани про 
повну переробку твердих побутових 
відходів на місці.

Оглянути полігон та нову сор-
тувальну лінію приїхали міський 
голова Микола Романюк, секретар 
міської ради Сергій Григоренко, за-
ступник міського голови Лариса 
Соколавська, депутати Василь Гриб, 
Анатолій Бірюков, Віктор Ящук, 
Григорій Пустовіт, Ірина Констанке-
вич, Ігор Поліщук, Юрій Вега, Іван 
Корчук, представники Луцького ра-
йону, Рокинівської селищної ради, 

працівники департаменту ЖКГ, під-
приємства «Луцьспецкомунтранс».

«Сьогодні відкривається нова 
черга полігону побутових відходів, 
— звернувся до присутніх міський 
голова Микола Романюк. — Хочу 
подякувати місцевим депутатам і 
мешканцям Брища за сприяння та 
розуміння, що допомогли вирішити 
одну з важливих проблем Луцька. 
Тепер в особі міста Луцька ви має-
те надійного партнера. Хотілось би, 
щоб він послужив нам не років 10 
-20, а 50 і не заповнювався. А щоб 

він не заповнювався, нам треба на-
лагодити не лише сміттєсортувальне 
виробництво, а й сміттєпереробне. 
Будемо працювати й надалі, щоб тут 
створити екологічно чисте сміттєпе-
реробне виробництво», — зазначив 
міський голова.

Микола Романюк подякував бу-
дівельникам за оперативну роботу, 
департаменту ЖКГ, підприємству 
«Луцькспецкомунтранс», інвесто-
рам, усім, хто долучився до будівни-

цтва. І вручив Подяки працівникам 
ТзОВ «Луцькспецбуд»: слюсареві з 
ремонту дорожньо-будівельних ма-
шин та тракторів Миколі Вініслав-
ському; виконавцеві робіт Аркадію 
Ляльці, водієві автонавантажувача 
Василю Машині.

Директор ЛСКАП «Луцькспец-
комунтранс» Валерій Кузьмич за-
значив, що це «найсильніша будова 
на Волині у цьому столітті», тут пра-
цювало по 10 навантажувачів, 20-30 
машин, працювали у дощ, сніг і ві-
тер. «Хотілося б, щоб ми незабаром 
побачили повну переробку сміття, 
яка є в Європі. Ми повинні перейти 
на сортування: суха і мокра фракція. 
Мокру фракцію возитимуть на по-
лігон, суху — на сміттєсортувальну 
лінію. Коли сміття сортуватимуть і 
відправлятимуть на переробку, тоді 
ми відчуємо переваги цієї сміттєсор-
тувальної лінії», — додав він.

Валерій Кузьмич розповів, що 
котлован встелений водонепроник-
ною плівкою. В землю практично 
нічого не потрапляє. Все неопізнане 
сміття буде звозитись в котлован. 

На сьогоднішній день ведеться роз-
мова про будівництво системи збору 
біогазу. Як на старому полігоні, так і 
тут закладатимуть труби. Біогаз ви-
користовуватимуть для вироблення 
електроенергії.

Микола Романюк додав, що по-
руч уже стоїть піч, і все, що не буде 
сортуватися, буде спалюватися в цій 
печі. Тут встановлять дуже силь-
ну систему фільтрів. Це серйозний 
проект, дуже дорогий, він перший в 

Україні. Буде можливість спалювати 
й біологічні відходи.

«Треба зробити усе можливе, 
щоб жителі села Брище не відчува-
ли, що поруч з ними є сміттєзвали-
ще», — вважає Микола Романюк. 
Тож навколо полігону вже висадже-
но 35 га лісу, який гарно прийнявся. 
Це підтвердила й голова Рокинів-
ської селищної ради.

Любов ШЕКЕЛЬ

Уведено в експлуатацію нову чергу полігону для 
захоронення побутових відходів


