
Проблеми зі сміттєзвалищем у селі 
Брище Луцького району існують усі 
тридцять років його експлуатації. 
За радянських часів сюди звозили 
відходи руберойдового та пласт-
масового заводів, нині тут можна 
натрапити на тваринні рештки та 
небезпечні лампи, тому без пере-
більшення сміттєвий полігон у 
Брищі можна назвати бомбою спо-
вільненої дії. Можливість покласти 
край стражданням мешканців при-
леглих сіл і врешті-решт припинити 
мало не щорічні гарячкові намаган-
ня луцьких чиновників розширяти 
смітник з’явилась у 2007 році. 
Австрійські інвестори залишалися 
за крок від початку будівництва 
сміттєпереробного заводу, проте 
в останній момент передумали, 
віддавши гроші, які передбачалися 
для Волині, румунським перероб-
никам відходів. Чому привабливий 
і прибутковий проект зі зведення 
заводу в Брищі виявився проваль-
ним, з’ясовували «Відомості». 

Надзвичайно гостро пробле-
ма зі сміттєзвалищем постала три 
роки тому. Дійшло навіть до того, 
що жителі села три доби не про-
пускали сміттєвози. Як розповіли 
екологи, дві черги полігона для сміт-
тя площею 13,6 га вичерпали себе у 
2010 році. Якраз у той час у мерське 
крісло Луцька сів Микола Романюк, 
першочерговим завданням для яко-
го, як він сам заявив на своїй першій 
прес-конференції, було вирішення 
питання зі смітником у Брищі. Не-
вдовзі була проведена реконструк-
ція полігона, що додало майже два 
гектари до площі, завдяки чому, як 
передбачалось, орієнтовно до 2014 
року місто не матиме проблем із 
тим, куди вивозити відходи. 

Не надто вірять у такі перспек-
тиви представники екологічної 
служби. 

— Об’єми сміття щороку зрос-
тають. У Брище вивозять непотріб 
із Луцька, Рожища та прилеглих сіл. 
Один лучанин продукує майже три 
кубічних метри відходів щороку. 
Додайте до цього будівельне сміття, 
зрізані дерева, хмиз, які мають бути 
утилізовані, а не відвезені на полі-
гон, от і виходить, що сміттєзвали-

ще заповниться значно швидше, — 
прокоментував проблему начальник 
волинських екоінспекторів Анатолій 
Гетьманчук. 

І чиновники, і екологи погоджу-
ються, що розширювати територію 
полігонів на Брищі — не вихід із си-
туації. Проте на сьогодні шанси, що 
на Волинь прийде інвестор і збудує 
завод із переробки сміття, мізерні. 

ТзОВ «НЕП», директором яко-
го є Віктор Кобринчук, у 2007 році 
досягло домовленостей із австрій-
ською компанією. Вона розробила 
проект, за який товариство з обме-
женою відповідальністю сплатило. 

— Для нас це було дуже дорого, 
— розповів пан Кобринчук. — Усе 
обійшлось у 15 мільйонів гривень. 
Сам проект потягнув вісім мільйо-
нів, решту витратили на початкові 
роботи — землю, геологічні розвід-
ки, свердловини. Більше того, вже 
був отриманий дозвіл на будівни-
цтво. Згідно з проектом, планува-
лося два етапи робіт — зведення 
сміттєпереробного заводу в Брищі, 
а згодом — шести сміттєсортуваль-
них цехів, рівномірно розподілених 
по області. 

За словами пана Кобринчука, 

втілити проект інвестори планува-
ли за п’ять років, а будівництво са-
мого заводу під Луцьком мало три-
вати менше як два роки. Тож уже б 
сьогодні ми мали перший в Україні 
сміттєпереробний завод і сорту-
вальні цехи по всій області. 

То чому ж, маючи практично всю 
документацію для початку робіт, ав-
стрійці покинули Волинь? У Віктора 
Кобринчука є своє пояснення. 

— Сам проект доволі привабли-
вий із будь-якого погляду — фінан-
сового, економічного. ЄС реалізовує 
багато таких екологічних проектів, 
тому після Помаранчевої революції 
Україна стала цікавою для компаній, 
які займаються переробкою. Але 
коли проект пройшов експертизу, в 
нас почався бардак, інвестиції при-
зупинились. І вже сьогодні Україна 
інвестиційно нікого не цікавить: 
ризики втратити бізнес дуже вели-
кі. Навіть нафтові, газові проекти, 
LNG-термінал не можуть знайти 
своїх інвесторів, бо вони розумі-
ють, що кошти, які вкладеш, можна 
потім не повернути. Австрійська 
фірма, яка мала інвестувати проект 
сміттєпереробного підприємства, 
пробула тут чотири роки, вивчаю-

чи наш менталітет, з’ясовуючи, як 
вирішуються питання на Україні. 
Проект мав високу прибутковість і 
в принципі австрійці були готові ри-
зикнути. Їх зупинило одне — вони 
не отримали гарантій того, що змо-
жуть відстояти свої права, — каже 
директор ТзОВ «НЕП». 

Як результат — інвестиції ав-
стрійців, які мав би отримати Луцьк, 
розподілені між трьома сміттєпере-
робними заводами в Румунії. Йдеть-
ся про 103 мільйони євро. 

— Зараз інвестора ніхто не шу-
кає, бо всі прекрасно розуміють, що 
це марна справа. Ще минулого року 
були охочі вкласти гроші у будівни-
цтво сміттєпереробного заводу, але 
умов, у яких вони могли б працю-
вати, на жаль, немає. Так далеко, як 
Луцьк, у вирішенні проблеми сміття 
жодне місто в Україні не пішло, — з 
жалем каже Віктор Кобринчук. 

Як з’ясували «Відомості», до кін-
ця року на Брищенському звалищі 
таки побудують сміттєсортуваль-
ний цех. Це певною мірою вирішить 
проблему відходів, адже непотребу 
там поменшає орієнтовно на трети-
ну. 

Ірина КОСТЮК

Ще минулого тижня голова 
облдержадміністрації Бо-

рис Клімчук доручив відповідним 
службам перевірити відповідність 
актів виконаних робіт із упоряд-
кування меліоративних систем у 
населених пунктах краю реально-
му стану речей. Адже, як повідо-
мили тоді представники облас-
ного управління ДСНС, обійстя 
затоплює навіть там, де, згідно з 
документами, дренажні системи 
упорядковано і розчищено. 

Проте на місцях ситуація про-
тилежна, й еменесники регулярно 
виїжджають на виклики та відка-
чують воду.

Тому під час селекторної ві-
деонаради, яку провів заступник 
голови ОДА Віталій Карпюк, під-
били підсумки перевірок. І неви-
конання сільськими та селищними 
головами розпорядження губер-
натора щодо розчищення мелі-
оративних каналів і дренажних 
систем, які перебувають на балансі 
місцевих рад, є головними при-
чинами підтоплень жител людей і 
господарств.

Як повідомили на нараді,  та-
нення снігу виявило реальний 

стан справ, а постійна потреба у 
відкачуванні води у садибах селян 
показала, що більшість актів є фік-
тивними, а в реальності нічого не 
виконано. 

І поки канави та кювети заха-
ращені сміттям і не можуть про-
пускати талу воду, спеціалісти 
ДСНС зробили вже понад 700 ви-
їздів із залученням спецтехніки у 
Маневицькому, Рожищенському, 
Ковельському, Камінь-Кашир-
ському, Луцькому, Любешівському 
районах.
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Події
Волинь отримає 
понад 25 млн. 
євро на розбудову 
області

Частка волинської с/г 
продукції в державі сягає 3,8% 
Кілька років поспіль спостерігається позитивна 
тенденція розвитку агропромислового комплексу, 
розповів голова Волинської облдержадміністрації 
Борис Клімчук. Так, за січень–березень цього року 
наш регіон за темпами виробництва сільськогоспо-
дарської продукції посів 12 позицію в державі, за 
обсягами — дев’яту, за обсягами на одного жителя — 
п’яту сходинку. 

За пропуск свиней через 
кордон вимагали гроші 
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження 
щодо інспектора ветеринарної міліції на Воли-
ні, який вимагав із фірми «зайві» гроші за огляд 
свиней. Про це під час оперативки зазначив голова 
ОДА Борис Клімчук, інформує власкор IA ZIK. Зі 
слів губернатора, посадовець вирішив незаконно 
підзаробити на постачанні свиней із Німеччини до 
Дніпропетровщини. Чоловік вимагав за огляд однієї 
свині не 3,6 гривні, як це передбачено і як заплатила 
фірма, а більше червінця. 

20%
на стільки зростуть відпускні 
ціни на яйця в Україні напере-
додні Великодня (приблизно до 
7 гривень за десяток (із ПДВ), 
прогнозує голова ради дирек-
торів Союзу птахівників України 
Олександр Бакуменко. 

У Луцьку придумали схему — 50 гривень 
за обряд із кожного новонародженого
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Люди потерпають від підтоплення через 
недбалість голів сільрад 

У Луцькому РАЦСі при реєстра-
ції дитини батьки сплачують 

50-75 гривень необов’язкових 
платежів. Про це повідомляє «Рів-
ненське агентство журналістських 
розслідувань». 

Як пояснив начальник реє-
страційної служби Луцького місь-
кого управління юстиції Сергій 
Передон, люди сплачують не за 
саму реєстрацію дитини, а за по-
слугу «обряд народження». «Об-
рядовець урочисто вітає батьків, 

вручає свідоцтво про народжен-
ня», — пояснює чиновник.

Тим часом опитані журна-
лістами молоді батьки не знали, 
за що вони оплачують квитанції. 
Вони були переконані, що пла-
тять за саму реєстрацію. Ніяких 
обрядів ніхто з них не замовляв. 
При цьому пояснити, чому люди 
сплачують різні суми — 50 або 75 
гривень, у РАЦСі не змогли.

У 2012 році Луцьким РАЦСом 
зареєстровано 3051 новонародже-
ного. І якщо припустити, що за 
реєстрацію кожного оплатили по 
50 гривень, то на рахунку за рік 
могло опинитися протиправно 
взятих від батьків 150 тисяч гри-
вень. У першому кварталі 2013-го 
— 718 народжень, тож уже могло 
«набігти» майже 36 тисяч гривень 
необґрунтованих платежів.

Згідно з Законом України 
«Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану» та відповідно 
до роз’яснення Мін’юсту щодо 
документів, які видаються орга-
нами державної реєстрації актів 
цивільного стану, «державна ре-
єстрація народження та смерті 
проводиться безоплатно». 

Новий власник рибгоспу в Цума-
ні  В. Хофман незаконно втру-

чається  в господарську діяльність 
рибного господарства, що призво-
дить до втрати працівниками за-
робітної плати і роботи, а підпри-
ємство — до банкрутства. Про це 
директор державного підприємства 
«Рибгосп «Цумань» Людмила Попик 
розповіла під час зустрічі з головою 
Ківерцівської райдержадміністрації 
Зіновієм Колісником, повідомили у 
прес-службі РДА. 

Керівник району зазначив, що 
будь-яке підприємство на ківер-
цівській землі має працювати на 
благо людей і діяти у правовому 
полі. Метою є відновлення роботи 
виробництв району, налагодження 
тісної співпраці з їх власниками, а 
як результат — наповнення місце-
вого бюджету, покращення добро-
буту населення. Не є винятком і це 
підприємство. Зіновій Богданович 
підтримав вимоги працівників риб-
госпу та наголосив, що ставить за 
мету постійну співпрацю з грома-
дою для наведення порядку на під-
приємстві.

Цуманський рибгосп 
штучно доводять 
до банкрутства?

Ресурси регіон залучає в рам-
ках Програми прикордонно-

го співробітництва «Польща-Бі-
лорусь-Україна» 2007-2013 років. 
Про результати заключного засі-
дання 8-го спільного моніторин-
гового комітету Програми, який 
відбувся у місті Брест Республі-
ки Білорусь, доповіла заступник 
начальника міжнародного спів-
робітництва та європейської 
інтеграції облдержадміністрації 
Наталія Кролік.

Зокрема, затверджено до 
співфінансування Євросоюзу ві-
сім проектів, серед яких два — за 
участі волинських партнерів. Це: 
«Культура прикордоння — ін-
теграційна платформа місцевих 
громад Єврорегіону «Буг», який 
впроваджуватиметься через ре-
алізацію п’яти мікропроектів 
у містах Ковелі та Луцьку, смт. 
Шацьку, Заболоття, а також у 
селі Гірка Полонка; «Центр під-
тримки транскордонного ринку 
праці», у якому бере участь Схід-
ноєвропейський університет 
імені Лесі Українки та проект з 
резервного списку «Покращен-
ня доступності до туристичного 
регіону Долини Зіляви та парт-
нерських територій України та 
Білорусі», учасником якого є 
Забродівська сільська рада Рат-
нівського району. Проектом пе-
редбачено будівництво 5,3 км 
комунальних доріг у селах За-
броди, Лучичі та Якушів.

Протягом 2010-2012 років 
відбулося три раунди набору 
проектних заявок, за результата-
ми яких Волинь реалізовуватиме 
проекти на понад 25 млн. євро, з 
урахуванням чотирьох велико-
масштабних, кошторис яких —  
10,5 млн. євро.

На сьогодні із 30 транскор-
донних проектів на Волині ре-
алізується 12, щодо решти здій-
снюється процедура підписання 
грантових угод. Спрямованість 
проектів: розвиток туризму та 
сільського господарства, медич-
ної сфери, будівництво каналіза-
ції у селищі Шацьк, покращення 
дорожньої інфраструктури та 
водопостачання, забезпечення 
якісного правопорядку та безпе-
ка життєдіяльності, підвищення 
інвестиційної привабливості.

У Брищенське сміттєзвалище австрійці 
планували вкласти 103 мільйони євро 
Проект провалили 


