
Вже котрий рік поспіль ковель-
чани, які мешкають неподалік ДП 
«Ковельський державний завод 
кормових додатків «Ветсанзавод», 
скаржаться на сморід та пору-
шення санітарних норм заводу. 
Вони вимагають його закриття 
або реконструкції, щоб зменшити 
неприємні запахи. Чи реально ви-
рішити ці питання, і до чого може 
призвести закриття цього підпри-
ємства, дізнавалися «Відомості». 

Зі своїми проблемами ковель-
чани звернулися до депутата об-
ласної ради Віктора Радчука. На 
одній із останніх сесій він оголосив 
запит, який підтримали інші депу-
тати. У запиті йдеться про те, що 
завод щороку утилізує 3,5 тисячі 
тонн загиблих тварин та відходів 
тваринного походження. Підпри-
ємство потребує постійного онов-
лення технологічного обладнання, 
зокрема агрегатів по утилізації від-
ходів, удосконалення системи збо-
ру та конденсування парогазових 
викидів. Микола Радчук попросив 
облдержадміністрацію вивчити це 
питання, провести консультації з 
керівництвом заводу та іншими спе-
ціалістами, визначити суми які по-
трібно і вирішити питання про фі-
нансування першочергових завдань 
направлених на поліпшення еколо-
гічної ситуації у місті Ковелі. 

Зауважимо, що завод єдиний в 
області займається утилізацією та 
переробкою відходів тваринного 
походження, неякісних харчових 
продуктів та продовольчої сиро-
вини у кормові додатки. Основни-
ми постачальниками сировини на 
ДП «Ковельський державний завод 
кормових додатків «Ветсанзавод» є 
переробні підприємства агропро-
мислового комплексу Волинської 
області: ПАТ «Володимир-Волин-
ська птахофабрика», ТзОВ «ВМГІ», 

ПрАТ «Ковельські ковбаси», ТзОВ 
«Віра-1», ГОВ «Птахокомплекс Гу-
бин», ГОВ «Агідель» та інші. 

Ми хотіли побачити, як працює 
завод і як вирішують на ньому пи-
тання екологічного збереження на-
вколишнього середовища. Однак 
директор Тарас Корень не дозволив 
фотографувати підприємство і не 
побажав спілкуватися із журна-
лістами, зауваживши, що сьогодні 
венсанзавод переживає не найкращі 
часи. Через проблеми, які виникли 
із-за боргу за оплату електроенергії 
там змушені були припинити при-
йом сировини. Однак він запевнив, 
що робить все можливе, аби не до-
пустити закриття цього підприєм-
ства. Тому потрапити на територію 
заводу ми не змогли, але приблизно 
вже за 500 метрів й насправді стояв 
неприємний запах. І тут же поряд 
люди працювали на своїх огородах. 

Як пояснив нам начальник відді-
лу екологічного контролю Держав-
ної екологічної інспекції Волинської 
області Анатолій Франчак, вся 
справа в тому, що спочатку, як тіль-
ки завод побудували (1978 рік), він 
розташовувався  за межею міста Ко-
веля. З часом влада почала виділяти 
землю людям і санітарна зона, яка 
повинна була становити 1000 метрів, 
скоротилася до 450. 

— Влада винна, бо виділяла ді-
лянки в нормативно санітарних за-
хисних зонах, — констатує Анатолій 
Андрійович. — Але завод розташо-
ваний у промисловій зоні, він сусід 
очисних споруд Ковельського водо-
каналу. Два підприємства, від яких 
неприємний запах. Ми перевірки на 
підприємстві постійно проводимо. 
В останнє, коли заміряли викиди 
забруднюючих речовин в повітря, 
то перевищень не виявили. Наскіль-
ки відомо, санепідемстанція також 
проводила заміри на межі санзони, 
і також там перевищень не було. А 

щодо неприємного запаху, то  під-
приємство намагається покращити 
ситуацію — розробили проектну до-
кументацію по встановленню спеці-
альних установок із знешкодження 
речовин із неприємним запахом. Але 
власних коштів не мають, звертали-
ся у Київ в Міністерство агрополіти-
ки. Я особисто скільки спілкувався з 
директором, він каже: я пишу листи, 
але відповіді не отримую. Якщо дер-
жава не виділить необхідних коштів, 
а це сума невелика — 200 тисяч, то 
зрушень не буде. Але сьогодні у під-
приємства ще й проблеми по сплаті 
боргів за електроенергію. 

— До чого може призвести при-
пинення діяльності цього підприєм-
ства? — цікавимося думкою Анато-
лія Франчака.  

— Його закриття може створити 
проблеми, адже це спеціалізоване 
підприємство, що займається ути-
лізацією відходів від усіх основних 
виробників на території Волинської 
області. І якщо завод припинить ді-
яльність, то підприємства будуть 
змушені десь шукати альтернативу. 
Найближче до нас спеціалізовані 
заводи знаходяться у Львівській об-
ласті і в Костополі, доставка туди 
відходів вимагатиме більших витрат,  
тому виникне ризик, що ці відходи 
можуть потрапити в навколишнє 
середовище. Тому, вважаю, що під-
приємство повинне працювати при 
всіх економічних негараздах.

На підприємстві ПАТ «Володи-
мир-Волинська птахофабрика» по-
годжуються з думкою спеціаліста 
екоінспекції. 

— Закрити таке підприємство — 
це гріх, — каже інженер з охорони 
праці Іван Васьковський. — Але по 
всій Україні ці заводи проблематич-
ні. Тому й ми вирішили шукати шля-
хи утилізації відходів інші. Наше 
підприємство має можливості для 
того, щоб вкладати гроші у рекон-

струкцію і модернізацію, уже заку-
пили два утилізатори, поступово ді-
йдемо до того, що виробництво буде 
безвідходним. Але де діватимуть 
відходи дрібні виробники, у яких по 
300- 200 кг відходів? Почнуть десь їх 
ховати в ліси... 

За словами Івана Федоровича, 
раніше на Ковельський венсанзавод 
відвозили 80-100 тонн відходів що-
місяця, тепер — 20-25. 

Начальник управління ветери-
нарної медицини у Волинській об-
ласті Богдан Лозинський зауважує, 
що схожим шляхом проблему нама-
гаються вирішити на «Птахокомп-
лексі Губин». Але є маса інших дріб-
них підприємств, що мають відходи. 
Загалом в області в рік створюється 
8,5 тисячі тонн відходів тваринно-
го походження, з яких 3,5 — пере-
робляє Ковельський венсанзавод, 
решта — йде на корм. Тому, за його 
словами, закриття цього підпри-
ємства створить для області велику 
проблему, адже й худобомогильни-
ків зараз нема.

На запитання, чому цього року 
виникла критична ситуація на за-
воді і чи не пов’язано це з тим, що 
підприємство увійшло до складу 
Державного концерну «Укрветсан-
завод», Богдан Лозинський відпо-
вів, що проблеми тут були постійно. 
Адже його фінансування йде з держ-
бюджету і починається завжди пізно 
— у 2-му чи 3-му кварталі, відповід-
но відбувається накопичення боргів.

— Цього року частина заводів 
в Україні закрилася, — каже Богдан 
Васильович. — Волинська влада в 
свою чергу домовилася про реструк-
туризацію боргу. Заводи кормових 
додатків від початку створювалися 
як планово-збиткові підприємства 
і їх завжди дотувала держава. Крім 
того, їх було включено у перелік 
стратегічних, які не можна прива-
тизовувати. Хоча у Європі такі під-
приємства або приватизовані, або 
працюють на госпрозрахунку і при-
носять прибуток бюджету, а не на-
вантаження.  

Як теперішня обласна влада ба-
чить вирішення цього питання і чи 
знайде у своєму бюджеті необхідні 
кошти для встановлення обладнання 
зі знешкодження відходів з непри-
ємним запахом, «Відомості» поціка-
вилися у заступника голови облдер-
жадміністрації Миколи Собуцького. 
За його словами, питання запахів — 
сьогодні не головне, бо стоїть пробле-
ма: чи бути взагалі заводу. 

— Ми за те, щоб підприємство 
діяло в області. Не виключаю участі 
приватного капіталу в модернізації, 
однак віддати у приватні руки і за-
бути — це не правильно. Я б хотів 
найти баланс інтересів. Але ще раз 
наголошу, поки що ми на етапі об-
говорення.

Людмила ШИШКО

У луцьких аптеках вже тиждень 
відсутні деякі види інсуліну. Це 

може спричинити погіршення стану 
здоров’я більш як 300 жителів об-
ласного центру. Про це повідомили 
під час особистого прийому грома-
дян у голови облдержадміністра-
ції Григорія Пустовіта.  Ситуацію 
роз’яснили фахівці галузі. За слова-
ми головного ендокринолога Луцька 
Тетяни Редзій, в обласному центрі 
проживає 6075 хворих на цукровий 
діабет, які щоденно повинні при-
ймати ліки. Однак через блокування 
тендерних процедур, вони цього не 
можуть зробити, адже медпрепара-
ти відсутні.  Заступник начальника 

управління охорони здоров’я ОДА 
Іван Грицюк також поінформований 
про цю проблему. За його словами, 
від початку року вже двічі оголошу-
вали тендерні процедури на закупів-
лю інсуліну, однак щоразу підводять 
постачальники ліків. Фірми просто 
в останній момент відмовляються 
брати участь в тендерах, мотивуючи 
це малим об’ємом необхідним мед-
препаратів. Він також роз’яснив, що 
«на закупівлю інсуліну Волині пе-
редбачено понад 10 мільйонів гри-
вень. «Перший раз тендер зірвався 
через оформлення документації, 
другий мав відбутися 2-го липня. 
Однак ми отримали скаргу від фір-

ми виробника біотехнологій, що 
наша пропозиція не задовольняє 
бажані для них об’єми закупівель. 
Після цього ми одразу звернулися 
в Антимонопольний комітет, де по-
яснили — місяць будуть її розгляда-
ти», — сказав Іван Грицюк.  За його 
словами, щоб врятувати хворих, в 
управлінні охорони здоров’я ОДА 
вирішили виділити 1,9 млн грн на 
закупівлю інсуліну в роздрібних 
аптечних мережах Луцька. Цю суму 
коштів повинні затвердити обласні 
депутати на найближчій сесії облас-
ної ради, після чого хворі отримають 
необхідні медпрепарати. До слова, 
вона відбудеться 11 липня.

Хворі через відмінені тендери не отримують інсулін
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Державі 
повернуто майже 
півтисячі гектарів 
землі біля Світязя 

Терористи вкрали у Бориса 
Колеснікова 1,5 тонни м’яса
Терористи пограбували у Макіївці розподільчий центр 
торговельної мережі «М’ясна весна» Про це повідомили 
у прес-службі групи «АПК-ІНВЕСТ». Загалом з підпри-
ємства терористи вивезли більше 1,5 тонни продукції, 
а також матеріальні цінності, оргтехніку і бухгалтерську 
документацію. Жертв і постраждалих серед співробітників 
компанії немає. Зазначимо, група «АПК-ІНВЕСТ» належить 
екс-віце-прем’єру Борису Колеснікову.

На добудову 10 шахти 
Нововолинська виділять 100 
млн грн 
 Про це повідомив голова облдержадміністрації 
Григорій Пустовіт. Це питання піднімалося під час 
його зустрічі  з Міністром енергетики та вугільної 
промисловості  України Юрієм Проданом. « Після 
затвердження депутатами змін до державного 
бюджету, гроші надійдуть на Волинь для продо-
вження робіт на шахті №10», — поінформував 
Григорій Пустовіт. 

35
стільки урядових автомобілів 
було реалізовано за два аукці-
они з продажу транспортних 
засобів із автопарку Кабінету мі-
ністрів. Загальна сума виручки 
— майже 4,4 мільйона гривень.
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Установи Луцька 
переходитимуть 
на енергоощадні 
технології

За втручання прокуратури Во-
лині судом припинено право 

постійного користування до-
чірнім підприємством «Рибгосп 
Шацьк» ВАТ «Волиньрибгосп» 
земельною ділянкою загальною 
площею 483,5 га за межами насе-
лених пунктів Шацької селищної 
ради та зобов’язано підприєм-
ство повернути ділянку в дер-
жавну власність. Про це повідо-
мили у прес-службі прокуратури 
області.

Ще у вересні 2013 року госпо-
дарський суд Волинської області 
задовольнив позов Любомль-
ського міжрайонного прокуро-
ра в інтересах держави в особі 
Шацької РДА й ухвалив рішення 
про припинення права постій-
ного користування землею і про 
повернення ділянки державі. 
Проте Рівненський апеляційний 
господарський суд це рішення 
скасував. Не погодившись із рі-
шенням суду апеляційної інстан-
ції, прокуратура оскаржила його 
в касаційному порядку. Поста-
новою Вищого господарського 
суду України 2 липня 2014 року 
задоволено касаційну скаргу 
прокуратури й залишено в силі 
рішення господарського суду Во-
линської області.

Відтак понад 480 га землі на 
Шаччині повернуться у власність 
держави.

Як поінформував заступник ди-
ректора департаменту ЖКГ та 

будівництва ОДА Володимир Бон-
дарук, найвищі показники осна-
щення вуличним освітленням у Ту-
рійському (86,3 %), Маневицькому 
(80,3 %) та Ковельському (79,3 %) 
районах. Найнижчі — у Локачин-
ському (37,1 %) і Любешівському 
(41,7 %) районах. Цьогоріч робо-
ти із облаштування освітлення 
здійснювалися у 41 населеному 
пункті, в тому числі — в 38 селах. 
На ці цілі було спрямовано 1,7 млн 
грн, з яких 358 тис. грн — залучені 

кошти, решта — фінанси місцевих 
бюджетів. До слова, у 9-ти селах у 
2014 році такі роботи відбувалися 
вперше.

Міський голова Микола Ро-
манюк звернув увагу ке-

рівників бюджетних установ 
та організацій на необхідності 
впровадження енергоощадних 
заходів. За його словами, варто 
попрацювати над зменшенням 
споживання газу, електроенер-
гії тощо. Бюджетні установи й 
лучани повинні бути готові до 
можливого отримання теплоно-
сія та гарячого водопостачання 
за графіком. За його словами, 
варто попрацювати над змен-
шенням витрат на теплопос-
тачання, зокрема, встановити 
енергозберігаючі вікна, замінити 
прилади обліку, комунікації.

На Волині питання вуличного освітлення 
залишається невирішеним

Ковельчани й далі потерпатимуть 
від запаху ветсанзаводу 

Регіон

Бо модернізація не на часі, головне — врятувати завод від закриття


