
Продукування виробів із пластику 
збільшується з року в рік. Це можна 
пояснити його економічністю і 
зручністю використання. Зростає 
і кількість пластмасових відходів. 
Сьогодні вони є найбільшими 
забруднювачами навколишнього 
середовища. Вченими доведено, 
що процес розпаду побутового 
пластику в звичайних умовах 
триває до тисячі років. У країнах За-
ходу пластмасовий посуд здають за 
гроші, як колись у Радянському Со-
юзі приймали склотару. Потім його 
переробляють. При вторинному ви-
користанні з цієї сировини роблять 
шифер, труби і навіть синтетичні 
тканини. У нас же пластикові пляш-
ки або викидають у смітники, а 
потім вивозять на полігони твердих 
побутових відходів, або ж роблять 
із одноразового посуду тару ба-
гаторазового використання. І те, і 
інше шкідливе як для довкілля, так і 
для самої людини. 

Кореспонденту «Відомостей» 
якось вдалося поспілкуватися з 
міським головою Горохова Віктором 
Годиком. Він свого часу вивчав до-
свід вирішення «сміттєвих» проблем 
у США та Польщі. Після цього дій-
шов висновку, що чисто не там, де 
не смітять, а там, де за сміття гроші 
платять. 

— В Америці, наприклад, стоять 
спеціальні автомати. Люди до них 
підходять, викидають пластик і від-
разу отримують за це гроші. У нас, 
звичайно, до такого ще далеко. Але 
ми у місті почали приймати пласт-
масові пляшки. За кілограм кому-
нальне підприємство платить лю-
дям 1 гривню 20 копійок. Скажу, що 
прибуткова ця справа. За кілька днів 
підприємство заробило дві тисячі 

гривень. Але далі збувати ці пляшки 
стало проблематично. 

«Відомості» зацікавилися, чи є 
сьогодні підприємства, які прийма-
ють пластикові пляшки, в обласному 
центрі. Виявляється, що так. Одне 
з них — «Вторма-Луцьк» — кілька 
років тому навіть контейнери по-
ставило спеціально для пластикових 
пляшок. 

— Ми встановили на території 
одного з ЖЕКів тридцять контей-
нерів, — розповів заступник дирек-
тора підприємства Ігор Ціж. — У 
результаті звідти щодня вивозили 
на дві машини сміття менше. А якби 
такі контейнери стояли по всьому 
місту? Для Луцька їх потрібно 350. 
Виходили з пропозиціями до міської 
ради. Протягом декількох років ми 
чуємо одну відповідь: грошей немає. 

«Відомості» вирішили пораху-
вати, скільки ж треба цих грошей. 
Виявляється, ціна питання — 250 

тисяч гривень. Багато? А хтось раху-
вав, скільки б зекономили пального, 
не ганяючи зайвий раз сміттєвози 
на Брище? Чи замислювався хтось, 
скільки шкоди приносять пластико-
ві пляшки, які разом із іншим непо-
требом захоронюють на полігоні під 
Луцьком? Процес їх розпаду трива-
тиме сотні років! 

До речі, якщо говорити про 
пляшки з пластмаси, то відсутність 
спеціальних контейнерів для їх збо-
ру — не єдина проблема. У нас плас-
тикова тара — незамінний атрибут 
на ринку для торговців молоком та 
олією. 

— Свого часу європейці пере-
дали нам технологію виробництва 
пластикових пляшок. Але їм і в го-
лову не прийшло, що ця одноразова 
тара стане для наших людей річчю 
багаторазового використання, — за-
значив Ігор Ціж. 

Кореспондент «Відомостей» під 

час травневих свят була свідком 
того, як у парку бомж збирав плас-
тикові пляшки, які відпочивальники 
викидали куди заманеться. Якщо у 
плящині залишалась якась вода, без-
домний допивав її. Я запитала чоло-
віка, що він далі робить із пластма-
совою тарою, куди здає. Відповідь 
шокувала: за 20 копійок за пляшку 
продає їх жіночкам, які торгують 
на ринку молоком. Хтось із читачів 
іще хоче купити «свіженьке молоч-
ко від корівки», налите у пляшку, з 
якої пив бомж? Влада закриває очі 
на цю проблему: інших вистачає. 
Але вирішити її цілком реально. До-
статньо заборонити використову-
вати на базарах цей посуд. Рішення 
можуть прийняти депутати на сесії 
міської ради. До речі, зроблять по-
справжньому добру справу для своїх 
виборців. Це не лише негігієнічно, 
але й небезпечно для здоров’я. За-
хідні вчені довели, що повторне ви-
користання пластикових пляшок 
може провокувати онкологічні за-
хворювання, хвороби серця та пе-
чінки. Адже сама технологія їх виро-
блення розрахована на одноразове 
використання. При повторному ж 
застосуванні утворюються мікро-
тріщини, з яких в організм людини 
можуть потрапити небезпечні хіміч-
ні сполуки. 

ЧЕРЕЗ ПЛАСТИК СКОРО НІДЕ 
БУДЕ СКЛАДУВАТИ СМІТТЯ 

Роздільне сортування сміття — 
це крок до вирішення дуже великої 
екологічної проблеми. На Волині 
ситуація з полігонами твердих по-
бутових відходів — критична. Нові 
звалища не будуються, старі — за-
повнені. Особливо небезпечне ста-
новище з найбільшим полігоном об-

ласті, що розміщений у селі Брище 
Луцького району. Воно й не дивно. 
Адже сюди звозять відходи з облас-
ного центру. 

— Торік у Брищі відкрили тре-
тю чергу полігона. Розраховували, 
що цього вистачить на три роки, 
— зазначив перший заступник на-
чальника Державної екологічної 
інспекції у Волинській області Олек-
сандр Ткачук. — Сьогодні ми кон-
статуємо, що він уже заповнений. 
Виділяти нові площі під полігони 
для захоронення сміття — не вихід. 
Треба запускати сортувальну лінію з 
вторинним використанням цих від-
ходів. Сортувальна лінія середньої 
потужності вартує приблизно 20 
мільйонів гривень. Але ці вкладен-
ня себе виправдовують. Сьогодні 
весь світ сортує своє сміття. Відходи 
практично 100% використовують як 
вторинну сировину. В Україні ж як 
вторсировину переробляють лише 
8-10% ТПВ. 

«Сміттєва» статистика вражає. 
Лише на Волині щорічно утворю-
ється до двох мільйонів тонн відхо-
дів. У масштабах України ця цифра 
доходить до майже півмільярда тонн 
непотребу в рік. 

— Ті полігони, що є, заповню-
валися б значно повільніше, коли б 
у нас серйозно взялися за розділь-
не сортування сміття, — зазначив 
Олександр Ткачук. — Особливо це 
стосується пластикових пляшок. 
Адже саме «завдяки» цій зручній 
тарі наші смітники заповнюються з 
неймовірною швидкістю. За оцінка-
ми експертів, тепер на звалища по-
трапляє більше пластмаси, ніж скла, 
металу та деревини. Полімери ста-
новлять близько 30% від загальної 
маси комунальних відходів країни. 

Наталка СЛЮСАР 

9-річна пацієнтка інфекційної 
лікарні, яка потрапила туди 

під час травневих свят, так і не до-
лікувалася. Мама забрала доньку 
додому, бо нібито сусід по пала-
ті, 50-річний чоловік, намагався 
розбещувати неповнолітню. Про 
обурливий факт жінка повідомила 
правоохоронців. 

Зі слів матері, її доньку поміс-
тили у палату, де з двомісячним не-
мовлям перебував 50-річний тато. 
Випивши спиртного, вночі чоловік 
нібито став приставати до дівчин-
ки. Зранку він передчасно разом із 
дитиною покинув медзаклад. Слід-
чі знайшли його вдома, доставили 
у відділ, де той і зізнався у скоєно-

му. Вирішується питання про ого-
лошення йому підозри у скоєнні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 
ККУ (розбещення), що передбачає 
до восьми років позбавлення волі. 
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Через брак протипожежної техніки мешканці луцьких «висоток» 
ризикують життям 

50-річний волинянин у лікарні 
розбещував дитину 

У морозилці гастроному знайшли 
тіла немовлят 
У вівторок, 14 травня, в уральському місті Верхня Пишма 
в морозильній камері у підвалі центрального гастроному 
виявили тільця двох немовлят, передає «Корреспондент». 
За даними російських ЗМІ, трупи були в стадії глибоко-
го промерзання, тому ні стать дітей, ні того, чи мають 
вони якісь пошкодження, наразі визначити неможливо. 
Експерти готують тіла до розтину. З’ясовується, як вони 
потрапили в морозильну камеру. В коло підозрюваних по-
трапило понад 20 людей, які мали доступ до холодильного 
обладнання. 

Чиновників змусять 
декларувати всі покупки,         
що дорожчі за 80 тисяч гривень 
Верховна Рада зменшила обов’язковий для деклару-
вання мінімальний розмір витрат (вкладів, внесків) 
вищих посадових осіб із 150 тис. до 80 тис. гривень. За 
відповідний доопрацьований проект закону в цілому 
проголосувало 373 депутати при мінімально необхід-
них 226. У першому варіанті законопроекту пропонува-
лося знизити суму таких разових витрат до 20 розмірів 
мінімальної зарплати (близько 22,7 тисячі гривень). 

21
стільки тисяч кримських дітей по-
точного року планують охопити 
різними формами відпочинку. 
Про це повідомили у міськраді 
Сімферополя. 
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Пожежа, яка сталась у луцькій 
16-поверхівці 2 травня, сколих-

нула громадськість. Полум’я виру-
вало у квартирі на 13 поверсі, проте 
міські пожежники не змогли діста-
тися до осередку загорання, тому га-
сили вогонь із дев’ятого поверху. 
Причина банальна — відсутність 
техніки. Зважаючи на те, що в облас-
ному центрі є чотири «висотки», ви-
ходить, що життя лучан, які живуть 
вище дев’ятого поверху, в разі над-
звичайної ситуації — у небезпеці. 

— У Луцьку немає техніки, яка 
може подати воду на поверхи, що 
вище дев’ятого. Ми маємо лише по-
жежні автодрабини, колінчастий 
підйомник, які можуть підняти ря-

тувальників на 30 метрів. На щас-
тя, за останні десять років це перша 
пожежа, яка сталася так високо, — 
розповів «Відомостям» начальник 
Луцького міськрайонного відділу 
управління Державної служби з над-
звичайних ситуацій у Волинській 
області Василь Оліферчук. 

За його словами, будинки під-
вищеної поверховості повинні мати 
систему димовидалення, автоматич-
ну пожежну сигналізацію у кожній 
квартирі, систему оповіщення та 
внутрішній водопровід із краном і 
рукавом. 

— Якби водопровід був справ-
ний, то пожежу можна було б лік-
відувати набагато швидше та з мен-
шими збитками. Конкретно у цьому 
будинку на Словацького крани та 
рукави розікрали, — повідав пан 
Оліферчук. — Ситуація в інших 
будинках не краща: там або проти-
пожежних систем немає взагалі, або 
вони не обслуговуються. 

Всього у розпорядженні луцьких 
пожежників є 20 автомобілів. Про-
те, за словами Василя Оліферчука, їх 
недостатньо для потреб міста, адже 
одна пожежна частина повинна об-
слуговувати територію в радіусі 
трьох кілометрів, але через недо-
статню кількість пожежних частин 
площа обслуговування значно біль-
ша. 

Автодрабина для гасіння пожежі 
й евакуації мешканців у будинках 
підвищеної поверховості, за сло-
вами Василя Віталійовича, коштує 
близько десяти мільйонів гривень. 
Головний пожежник міста каже, що 
їм вистачало б і однієї 50-метрової. 
Поки її немає, пожежники не дають 
дозволу на будівництво «висоток», 
щоби не опинитись у такій же ситу-

ації, як 2 травня. 
Яким чином міська влада реагує 

на проблему всіх чотирьох луцьких 
«хмарочосів», «Відомості» запитали 
у заступника міського голови Лари-
си Соколовської. 

— Ще минулого року ми роз-
робили низку заходів, які передба-
чають відновлення протипожежних 
систем у луцьких «висотках», серед 
яких і ті, що перебувають у кому-
нальній власності, зокрема на вули-
ці Словацького та на проспекті Волі. 
127 тисяч гривень закладено у місь-
кому бюджеті цього року для першої 
черги робіт із відновлення системи 
у багатоповерхівці на Словацького. 
В межах ста тисяч потрібно для бу-
динку на проспекті Волі, — розпові-
ла Лариса Миколаївна. 

До всього ж, на думку заступни-
ці мера, у тому, що ліквідувати поже-
жу не було як, винні далеко не міські 
владці та навіть не пожежники. 

— Я взагалі не знаю, які люди 
живуть у тому будинку: все пома-
льоване, ні пожежних рукавів, ні 
щитів немає. Все розібране та вкра-
дене. Про це мають думати переду-
сім мешканці цієї багатоповерхівки. 
Це їхнє спільне майно, квартири ж 
приватизовані, — обурилася пані 
Соколовська. 

Якщо за протипожежну сис-
тему двох «висоток» найближчим 
часом візьметься міська влада, то 
об’єднанню співвласників, яке ство-
рене у 16-поверхівці на Київському 
майдані, Лариса Соколовська ра-
дить скористатися можливістю й об-
лаштувати протипожежний захист, 
сплативши всього 20% необхідних 
коштів, решту виділить міський бю-
джет. 

Ірина КОСТЮК 

Події

 ПОГОДА

У західних областях 16 
травня буде хмарно, йтиме 
дощ. Температура повітря вночі 
+13...+15°C, вдень +24...+26°C. 17 
травня хмарно з проясненнями, 
опадів не передбачається. Вночі 
+12...+13°C, денна температура 
+27...+29°C. 18 травня похмуро, 
можлива гроза. Температура вно-
чі +13...+15°C, вдень +26...+28°C. 

У північних регіонах 16 
травня прогнозується ясна пого-
да, без опадів. Температура вночі 
+12...+14°C, вдень +26...+28°C. 17 
травня буде хмарно, йтимуть гро-
зові дощі. Вночі +13...+15°C, вдень 
+27...+29°C. 18 травня світитиме 
сонце, переважно без опадів. Ніч-
на температура +14...+15°C, денна 
становитиме +24...+26°C. 

У Києві 16 травня буде по-
хмуро, очікуються грози. Нічна 
температура +13...+15°C, денна 
+28...+30°C. 17 травня синопти-

ки прогнозують похмуру погоду, 
сильні дощі. Вночі +14...+16°C, 
вдень +27...+29°C. 18 травня буде 
ясно, опадів не передбачається. 
Температура вночі +13...+15°C, 
вдень +25...+28°C. 

У східних регіонах 16 трав-
ня буде ясно, переважно без 
опадів. Уночі +13...+15°C, вдень 
+28...+30°C. 17 травня сонячно, 
опадів не прогнозують. Нічна 
температура +16...+18°C, денна 
+30...+32°C. 18 травня ясно, без 
опадів. Уночі +15...+18°C, вдень 
+30...+32°C. 

У південних областях 16 
травня похмуро, синоптики про-
гнозують грози. Температура вно-
чі +13...+15°C, вдень +25...+27°C. 
17 травня сонячно, опадів не пе-
редбачається. Вночі +15...+17°C, 
вдень +27...+29°C. 18 травня ясно, 
без опадів. Нічна температура 
+15...+16°C, денна +26...+29°C. 

Молоко на ринку продається у пляшках, 
які збирають бомжі 


