Моніторинг засобів масової інформації
державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області
за січень – грудень 2013 року
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Станом на 8 годину 9 січня в роботі перебувають усі чотири енергоблоки
Рівненської АЕС із сумарною потужністю 2690 МВт. Діє диспетчерське
обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих
енергоблоків та персоналу немає.
8 січня 2013 року о 6:13 енергоблок №1 (ВВЕР-440) підключено до
енергомережі після перебування у «гарячому» резерві з 1 січня 2013 року.
За минулу добу енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 62,4 млн. кВт*г
електроенергії, з початку місяця та року – 456,7 млн. кВт*г електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій
території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
За даними системи АСКРО Рівненської АЕС на проммайданчику та в зоні
спостереження РАЕС за період з 02/01/2013 по 08/01/2013 року радіаційні
показники становили:
активність газо-аерозольного викиду енергоблоків Рівненської АЕС склала:
ІРГ - 0.197%, ДЖН - 0.100%, йод - 0.001%, від допустимого викиду.
активність скиду в річку Стир становить: по Сs-137 - 0.058%, по Co-60 0.051% від допустимого скиду.
потужність дози в населених пунктах зони спостереження становила 0.07 −
0.10 мкЗв/год і не перевищувала значень природного фону.
Просто дай води,
Так і з Устею: вода смердить, цвіте, риба гине, екологи б’ють на сполох, А
або чому річка Устя хтось задавав спеціалістам питання, чому так відбувається? Ділянка Усті в
Рівному – це, власне, вже давно не річка. Це – русло водосховище, такий собі
перетворилася в
довжелезний у кілька кілометрів витягнутий ставок, ледь-ледь проточний.
Рівному на стіну
Вода потрапляє до русла із Басівкутського водосховища через переливний
меліоративну
канаву,
шлюз. Зберігає тільки верхній, найбільш прогрітий її шар.
Петро Борисюк
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Задіяні
посадові особи
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РАЕС,
Новини

14.01.2013

Енергоблок №2 – у
резерві

4.

Телеканал
„РТБ”

15.01.2013

Торік із області
вивезли понад 61
тонну непридатних
до використання
хімічних засобів
захисту рослин

5.

Телеканал
„РТБ”

15.01.2013

6.

Телеканал
„РТБ”

15.01.2013

Із зоологічного
парку "Лімпопо",
що на Львівщині,
привезли
довгоочікувану
самку худоби
шотландської
Тетяна Климчук.
У Володимирецькому районі спіймали
чоловіка, який незаконно видобував
бурштин

Станом на 8 годину 14 січня в роботі перебувають три енергоблоки
Рівненської АЕС із сумарною потужністю 2270 МВт. Діє диспетчерське
обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих
енергоблоків та персоналу немає.
За минулу добу енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 54,6 млн. кВт*г
електроенергії, з початку місяця та року – 759,0 млн. кВт*г електроенергії.
12 січня 2013 року у відповідності із узгодженою заявкою для виконання
диспетчерського графіку енергоблок №2 (ВВЕР-440) виведено у резерв.
Реакторна установка знаходиться у режимі «гаряче» зупинення.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій
території не змінювався й перебуває у межах діючих норм
Вони залишилися у спадок від колишніх колгоспів. Як повідомив перший
заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко, це зробили
завдяки коштам Державного та обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища.
Відтак, майже за півтора мільйона гривень вдалося очистити від шкідливих
речовин територію Гощанського та Здолбунівського районів. Роком раніше
понад 87 тонн непридатних отрутохімікатів вивезли із території Корецького,
Сарненського та Зарічненського районів. Нині фахівці управління охорони
навколишнього природного середовища працюють над тим, щоб зібрати
решту отруйних речовин. За попередніми даними, утилізувати необхідно ще
47 тонн.
У Рівненському зоопарку повідомили, що об'єднання тварин пройшло під
наглядом спеціалістів, без будь-яких непередбачуваних ситуацій. І нині
тварини почуваються прекрасно.
Втім, у зоопарку не обійшлося і без втрат. Там померла довгожителька
звіринцю – двогорба верблюдиця. Наразі у зоопарку перебуває ще одна
верблюдиця, до якої має прибути самець. Тож очікують формування ще
однієї пари.
Як повідомили у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в області,
на території Володимирецького району виявлено 50-річного жителя села
Цепцевичі, непрацюючого, який в урочищі «Дубова гора» займався
незаконним видобутком бурштину-сирцю.
Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження
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7.

Телеканал
„Рівне-1”

15.01.2013

Куди діватимуться
трупи тварин у
Рівному?
Катерина Мункачі,
Артем Лаговський

8.

Телеканал
„РТБ”

16.01.2013

Трупи тварин
більше не
утилізуватимуть на
рівненському
сміттєзвалищі

Загиблих тварин більше не утилізовуватимуть на Рівненському міському
сміттєзвальному полігоні. Таке рішення прийняли на засіданні
міськвиконкому. У зв'язку із відкриттям за 3 тижні сміттєпереробного заводу
так звану "яму Беккері" законсервують. Усе заради безпеки людей, які
працюватимуть на підприємстві, переконують можновладці. Яка подальша
доля загиблих тварин і хто платитиме за утилізацію?
Раніше трупи тварин утилізовували на Рівненському сміттєзвалювальному
полігоні. Біотермічну яму, яка слугувала місцем знезараження їх рештків,
відтепер законсервують. Згідно із законодавством цей об'єкт не має права
знаходитись на полігоні, адже не входить у перелік дозволених на цій
місцевості. Крім того, наявність так званої "ями Беккері" біля
сміттєпереробного заводу який незабаром запрацює суперечить безпеці
людей.
Утилізовуватиме загиблих тварин - державне підприємство "Костопільський
ветсанзавод". Три-чотири рази на тиждень машини з підприємства
забиратимуть контейнери з останками тварин. Самі ж контейнери
знаходитимуться на тому ж таки полігоні, втім зачинені та на спеціально
відведеній території.
Тонна утилізації рештків тварин коштує 360 гривень. За безпритульних
загиблих собак та котів платитиме місто, власники ж домашніх улюбленців
вийматимуть свої гаманці. Вартість залежатиме від ваги представника фауни.
Це стосується не лише собак та котів, а й свійських тварин
Біотермічна яма, призначена для утилізації мертвих тварин, розташована
заблизько до майбутнього сміттєпереробного заводу. 400 метрів до місця, де
невдовзі працюватимуть люди, кажуть фахівці, за нормами відстань занадто
мала. Має бути щонайменше кілометр, аби працівники не вдихали шкідливі
трупні випари. Тому її вирішили закрити.
Іван Гема, начальник міського управління ЖКГ: "Ми забороняємо цим
рішенням право утилізації тварин на полігоні." Відтепер рештки тварин
возитимуть до Костополя, на тамтешній ветсанзавод.
Анатолій Сасовський, начальник міського управління ветмедицини: "Тепер
трупи собачок, які гинуть під колесами автомобілів, будуть збиратись у
відповідні контейнери, які нам буде ставити Костопільський ветсанзавод і
відправлятись для утилізації на це підприємство. Вони будуть курсувати 3-4
рази на тиждень. На заводі рештки тварин перероблятимуть на кісткове
борошно.
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9.

Телеканал
„РТБ”

17.01.2013

10.

Телеканал
„Рівне-1”

17.01.2013

Сортувати сміття
почнуть з лютого

На Рівненському сміттєсортувальному заводі завершуються пусконалагоджувальні роботи. Тож з лютого він розпочне працювати. За словами
міського голови Рівного Володимира Хомка, після запуску заводу, на ньому
будуть переробляти 95% рівненського сміття. Також планується, звозити на
цей завод сміття і з райцентрів області. Крім того, печі на здолбунівському
підприємстві "Волинь-Цемент" вже переобладнано для прийняття
альтернативного палива, яке виготовлятимуть зі сміття. Очищувальні
фільтри стоять на заводі такі, що стан довкілля там буде зразковий
Очистити довкілля Громадська організація "Екоклуб" звернулась до міського голови з
коштом рівнян
проханням запровадити додатковий тариф на утилізацію відпрацьованих
пропонують місцеві люмінесцентних ламп. Мовляв, пропозицію зробити це за кошт імпортерів
екологи
або ж за рахунок міста, рівненська влада вже відкинула. А якщо проблему не
Дмитро Леонтіюк,
вирішувати, щорічно на звалищі опинятиметься близько 30 кілограмів
Андрій Дейнега
шкідливого металу.
Понад 200 тисяч відпрацьованих ртутних ламп щорічно викидають рівняни у
смітник. Разом з ними на сміттєзвалище, а отже в ґрунт і атмосферу
потрапляє близько тридцяти кілограмів ртуті. Якщо промислові користувачі
змушені їх утилізувати , то населення цього не робить. Та як показала
соціологія, утилізувати шкідливі лампи вважають за потрібне 9 з 10ти
опитаних рівнян.
Перші спроби робилися ще торік. Щоправда, звертатися до Мінекології
Рівнерада відмовилась. Експерти вважають, що таке звернення сприяло б
впровадженню утилізаційного збору з імпортерів енергоощадних ламп. А це
дозволило б утилізувати шкідливе сміття саме їхнім коштом.
Доки центральна влада не запровадить утилізаційний збір, проблему
ртутьвмісного сміття можна вирішувати двома шляхами: коштом громадян,
або міського бюджету. В скарбниці міста майже мільйона гривень на це
катма. Тож екологи просять перекласти ці витрати на гаманці пересічних
рівнян. Мовляв, 64 відсотки з опитаних в ході дослідження рівнян готові
платити за утилізацію шкідливого сміття. За підрахунками експертів,
пересічному рівнянину чисте від люмінесцентних ламп довкілля стане
приблизно у півтори гривні на місяць. Це якщо Рівнерада таки встановить
додатковий тариф, а разом з ним і запровадить роздільний збір сміття в місті.
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11.

Телеканал
Сфера-ТВ

19:01
21.01.13

На відновлення
родючості ґрунтів
Рівненщини
планують виділити
60 тисяч гривень

12.

Телеканал
„Рівне-1”

22.01.2013

З головної ялинки
Рівного зроблять
лавки, усі ж інші підуть на обігрів
рівнян
Людмила
Савонькіна, Артем
Лаговський

Про це повідомили першому заступникові голови облдержадміністрації
Анатолію Юхименку в головному управлінні Держземагенства краю.
Зокрема, фахівці зазначили, що упродовж 2011 року на такі дії спрямували
майже 15 тисяч гривень. Відтак, понад 8 тисяч гектарів стали придатними
для сільського господарства. Але, за підрахунками спеціалістів, в області
залишилося ще майже 8 тисяч гектарів, на яких не можна господарювати.
Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Зокрема, понад тисяча гектарів ріллі пошкоджені ерозією, майже 4,5 тисячі –
малопродуктивні й більше 2 тисяч – техногенно-забруднені. Тож аби селяни
могли використовувати ці площі й надалі, фахівці здійснять консервацію
земель. А це означає, що на певний час там припинять будь-яку господарську
діяльність. Щоб земля відновилась, її засіють травою й створять пасовища та
сіножаті. А на частині непридатних для сільськогосподарського
використання земель створять лісові насадження. Кошти на відновлення
родючості ґрунтів планують виділити із державного бюджету
Після новорічних свят неминуче постає питання - що робити з непотрібною
тепер ялинкою? Смітник нашого міста поступово заповнюються
використаними лісовими красунями. У цьому наші журналісти переконалися
на власні очі. Яка доля цієї деревини та що зроблять із головною ялинкою
Рівного?
Демонтувати головну ялинку міста працівники Тресту зеленого господарства
почали у вівторок зранку. Усі прикраси обережно знімають, а саме новорічне
дерево, кажуть, піде на утилізацію. За доброю традицією ялинку поріжуть та
зроблять дошки для лавок. А от доля домашніх ялинок, які рівняни
викидають на смітник - інша. Їх вперше за останні роки не викидатимуть на
сміттєзвалище. Вони знайдуть свій останній прихисток у котельнях.
Звертаються комунальники до населення - не розкидати ялинки у дворах.
Адже тоді їх не зберуть і вони сохнутимуть на ваших прибудинкових
територіях. Тому обережно поскладайте їх біля сміттєвих контейнерів.
Опитані нами рівняни по-різному утилізовували свої новорічні дерева.
Попри те, що всі знають, яка сумна доля чекає на живу ялинку після
новорічних свят, українці не поспішають масово використовувати штучні. На
смітниках зелених красунь - більш ніж достатньо.
Для відновлення однієї вирубаної двометрової ялини потрібно не менше 10 –
15 років. І в багатьох лісових господарствах Європи на Різдво ялинки не
зрубують, а здають в оренду. Після свят дерево із збереженою кореневою
системою виймають з діжі і знову висаджують в лісі. В Україні таку
традицію намагаються вводити у великих містах. До Рівного новація ще не
дійшла
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13.

Телеканал
„Рівне-1”

28.01.2013

Екологічно чистий
транспорт
курсуватиме
вулицями Рівного

14.

Телеканал
„РТБ”

28.01.2013

Телеканал
„Рівне-1”

28.01.2013

У Рівненському
зоопарку до одного
загону поселили
шотландського бика
та його нову
подругу

Міський голова планує закупити дуотролейбуси. Ці транспортні засоби є
гібридами автобуса і тролейбуса. Вони обладнані двома повноцінними
двигунами: внутрішнього згоряння та електричним. Однак, коли чудотролейбуси з'являться на вулицях Рівного - невідомо. Транспортний засіб хоч
і набагато економніший, однак недешевий.
Дуотролейбус має замкнути кінці Рівного. Про це задумується мер. Аби
закупити дуотролейбуси, він спершу вів перемовини з Луцьким "Богданом".
Однак, безуспішно. Пізніше вдалось домовитись із Львівським автобусним
заводом. Той погодився виготовити для Рівного такий транспортний засіб.
Втім, коли він з'явиться на вулицях Рівного - невідомо. Та й буде це лише за
умови, якщо окрім нього місто придбає ще два звичайних тролейбуси. Така
закупівля обійдеться міському бюджету у 6 мільйонів гривень. Дивотранспорту у місті ще немає, однак маршрути за якими він їздитиме, якщо
все ж таки з'явиться, вже визначені.
Гроші на диво-транспорт у міста є. Але якщо придбати дуотролейбуси не
вдасться - запустять великогабаритні автобуси, які могли б перевозити
пільговиків, - говорить Володимир Хомко. Втім, перша спроба минулоріч
запустити вулицями барселонські автобуси - виявилася невдалою.
Перевізники з Рівного пішли, бо грошей за перевезення пільгових категорій
держава не відшкодувала. Нині ця сфера недофінансовується на третину.
Без запровадження адресної допомоги на проїзд пільговикам, так як у Росії,
ладу у функціонуванні міського громадського транспорту не буде переконаний мер. В Україні ж ще у 2011 році Кабмін схвалив концепцію
державної програми розвитку автотранспорту до 2015 року. Зокрема нею
передбачено адресну виплату коштів громадянам, які користуються правом
на пільговий проїзд. Відтак, перевізники не мають залежати від державних
субвенцій за безкоштовне перевезення пільговиків. Однак, перехід до
принципу адресності донині так і не відбувся.
Зараз у зоопарку намагаються підібрати тварині ім’я. За словами фахівців,
бичок та корова здружилися і вже цьогоріч у них можуть з’явитися телята.
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Вже більше року мешканці вулиці Несвицької вдень і вночі чергують у
наметі, паралельно захищаючи свої інтереси у судах. За цей час в
господарському суді Рівненської області відбулося чотири засідання.
Чергове слухання, заплановане на вівторок, 29 січня, перенесли на 11-те
лютого. У цей день у залі суду буде представлено результати прокурорської
перевірки щодо правомірності виділення землі під будівництво заправки.
Нагадаємо також, що під час останньої сесії Рівнеради голосами більшості
депутатів було прийнято рішення запровадити мораторій на будівництво
АЗС в обласному центрі, який діятиме до 2020-го року. Цей документ також
долучено до справи
В
області Минулоріч із обласного природоохоронного фонду спрямували 200 тисяч
вирішують питання гривень на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп. Про це
утилізації
повідомили першому заступнику голови облдержадміністрації Анатолію
небезпечних
Юхименку фахівці Державного управління охорони навколишнього
відходів
природного середовища краю.
Загалом на складі неподалік села Шубків Рівненського району приватне
підприємство роками зберігало відпрацьовані лампи, що містять ртуть.
Власник мав намір їх утилізувати, однак це залишилося лише планами.
Відтак, за підтримки обласної влади, минуло річ вивезли майже 80 тисяч
штук відпрацьованих ламп. Нині ці роботи будуть продовжуватися. Адже на
складі ще залишилось понад 100 тисяч ртутних ламп, що несуть небезпеку
для навколишнього середовища.
У Рівному жителі
Басового Кута
продовжують
протестувати проти
будівництва
автозаправної
станції, Роман
Свирида.
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Курильчик О.І.
– заступник
начальника
держуправлінн
я
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РАЕС,
Новини
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Енергоблок №3
зупинено для
проведення ремонту

18.

Телеканал
„РТБ”

31.02.2013

У селах Залав’є,
Блажево та Мокре
завершують
комплекс
протипаводкових
заходів

19.
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06.02.2013

Найближчими
днями
очікується
підйом рівня води у
басейні
річки
Прип’ять на 10-20
сантиметрів

На Рівненській атомній електростанції стартувала ремонтна кампанія 2013
року. 15 лютого о 00:00 годин для проведення планово-попереджувального
ремонту зупинено енергоблок №3 (ВВЕР-1000) . Ремонт вважається
середнім та розрахований на 62 доби. Під час нього передбачено провести
низку робіт, спрямованих на продовження ресурсу, оскільки проектний
термін експлуатації енергоблоку спливає у 2016 році. Серед основних
заходів - заміна лопаток п’ятих ступенів ротора низького тиску РНТ-4
турбіни, реконструкція загальноблочної системи надійного
енергозабезпечення, заміна вимикачів типу ВЕС на вакуумні.
Станом на 8 годину 15 лютого в роботі перебувають три енергоблоки
Рівненської АЕС – №1, №2 та №4 – із сумарною потужністю 1840 МВт. Діє
диспетчерське обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування
діючих енергоблоків та персоналу немає.
За минулу добу енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 46,0 млн. кВт*г
електроенергії, з початку місяця – 658,0 млн. кВт*г електроенергії та з
початку року – 2 млрд. 390,7 млн. кВт*г електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій
території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
Зокрема, у цих населених пунктах збудували нові та модернізували існуючі
гідротехнічні споруди, захисні дамби, розчистили русла від замулення та
зміцнили береги річок.
Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА. Водночас триває
будівництво протипаводкових об’єктів у селах Костопільського,
Демидівського та Дубенського районів. На програму захисту населених
пунктів від шкідливої дії вод Рівненщина цьогоріч отримала майже 2
мільйони державних коштів, зазначив заступник голови
облдержадміністрації Володимир Новак.
За інформацією Гідрометцентру, у Зарічненському районі річка Стир може
вийти з берегів та затопити частину заплав. Наприкінці тижня на територію
західних областей України переміститься циклон із Балкан.
На Рівненщину він принесе мокрий сніг та дощ. Втім, синоптики
заспокоюють - масштабних повеней жителям краю боятися не варто. Вже на
початку наступного тижня температура в області опуститься нижче нульової
позначки.
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15.02.2013

Європейська система роздільного збирання сміття дозволяє на 30%
зменшити навантаження на сміттезвалювальні полігони. Адже, більшість
відходів - підлягають повторній переробці. У Рівному жителі міста за рік
виробляють близько 65 тисяч тон сміття, яке накопичується та забруднює
навколишнє середовище. І запровадження цивілізованої моделі збирання та
переробки побутових відходів могло б значно поліпшити екологічну
ситуацію.
Повінь, якщо і буде, Такі прогнози роблять фахівці, зважаючи на погодні умови та готовність
то
серйозних гідротехнічних споруд боротись із надмірною кількістю води. Втім, якщо
збитків області не сценарій буде іншим, вони готові кинути всі сили на ліквідацію надзвичайної
завдасть
ситуації.
Аби нагадати, хто і за що відповідає, рятувальники влаштували навчання.
Суд про АЗС знову Позавчора рівняни пікетували Апеляційний господарський суд з вимогою
переноситься
ухвалити справедливе рішення у справі щодо будівництва автозаправної
станції на вул. Соборна 420 під вікнами житлових будинків. Окрім депутатів
та громадських активістів до суду прийшли мешканці мікрорайону
Ювілейний.
Батарейку – в урну, Користуючись пальчиковими батарейками, не кожен приділяє увагу
аби не нашкодити
зображеному на них знакові – перекресленому відрі – своєрідному
природі,
попередженню, зо предмет не можна викидати, оскільки це небезпечно для
Євген Млин
навколишнього середовища і людини. Але що ж тоді з батарейками роботи?
Відповідь на це запитання почали шукати в Ради вилові. Там у магазині
встановили урну для відпрацьованих батарейок, аби збирати їх та
відправляти на утилізацію. Далі подібні урни планують встановити й в інших
масових місцях. Впроваджує цю ініціативу молодіжна громадська
організація туристичний клуб „Карабінчик”
В селі Нетреба
Працівниками ветмедицини були відібрані матеріали на проведення
Володимирецького заключення. Згідно ним, дана лисиця є носієм вірусу сказу. Труп тварини
району в
після відбору матеріалу для дослідження спалено.
приватному
господарстві
виявлено лисицю,
яку в подальшому
вбито. Про це
повідомила пресслужба Управління
ДСНС України в
Рівненській області.
Чи приживеться у
Рівному
європейська модель
збору та сортування
сміття?
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Чудо-місце, чудоптахи. Понад три
десятки лебедів
оселились цьогоріч
на зимівлю в селі
Малий Олексин
Рівненського
району. В тому
місці, де вони
перебувають, річка
Устя не замерзає,
тож зимувати
птахам комфортно, розповіли селяни.
Вони й
підгодовують своїх
довгожданих, Ірина
Мороз

Ірина Мороз, журналіст:
- Понад три десятки білокрилих казкових створінь. Вже не перший рік на
заплаву річки Устя села Малий Олексин прилітають лебеді, проте так багато
як цьогоріч їх ще тут не було.
Невимовно красиві та майже ручні, - так характеризують своїх крилатих
гостей селяни. Вже двадцять років поспіль лебеді-шипуни повертаються на
цю місцину, де вода не замерзає, завдяки підводним джерелам. Кільця ж на
ногах і шиї в деяких пернатих означають, що ці рідкісні птахи під наглядом
дослідних орнітологічних організацій України, а то й інших держав. Під свій
нагляд їх взяли і селяни. Вони їх підгодовують, закупили навіть корм.
Олександр Курильчик, заступник начальника Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області:
- Ці лебеді тут на сьогодні зберігаються в цілісності, завдячуючи місцевим
жителям та представникам місцевої влади, які зберегли, доглянули. Так, як
зима йде до логічного завершення, то дякуємо їм за те, що ці птиці
залишились цілими, здоровими і на годованими кожного дня.
На сьогоднішній день такі водоплавні птахи потерпають від забруднення
водойм, вилову риби, надмірного розвитку інфраструктури та фактів
браконьєрства. То ж вберегти для себе та нащадків таке чудо природи селяни вважають чи не найголовнішим обов’язком. Навесні, тільки-но
потеплішає, зграя пернатих покине водойму Малого Олексина, проте люди
сподіваються, що казкові створіння неодмінно повернуться, наступного разу
у ще більшій кількості.
Аби запобігти
Так у Дубно на базі 107-го Центру дорожнього забезпечення Центрального
підтопленням та їх управління інженерних військ Збройних Сил України створено оперативний
наслідкам, в області загін боротьби з підтопленнями. До нього увійшли групи зв’язку,
цілодобово
радіаційного та хімічного спостереження, наметового містечка, а також
чергують аварійні
інженерного забезпечення. На озброєнні мають 10 одиниць спеціальної
бригади. До
дорожньо-будівельної техніки та відповідні технічні засоби. Водночас із
можливих паводків зниженням температури повітря ситуація з підтопленнями в області
готові і військові.
стабілізувалася. Нині працює лише одинадцять з 88 насосних станцій. Як і
Про це повідомила раніше, незначне підняття рівня води спостерігається тільки на річці Стир
прес-служба
поблизу села Млинок. Однак, звітують фахівці, до критичної позначки ще
Рівненської ОДА.
далеко.
Загалом на Рівненщині 12 водосховищ, майже тисяча кілометрів захисних
дамб, 3,5 тисячі гідроспоруд, 50 тисяч гектарів акумулюючих водойм, 18
тисяч кілометрів меліоративних каналів, а також майже 13 тисяч
водопропускних споруд.
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Телеканал 22.02.2013
„Рівне - 1”

Рівненський
сміттєпереробний
завод у лютому не
запрацює
Заплановане
відкриття знову
відкладається.
Основна причина його досі не можуть
здати в
експлуатацію
Чудо - місце, чудо –
птахи...,
Вікторія Волошина

Що таке ртутні
лампи і як з ними
поводитись?

За словами директора приватного сміттєзбирального підприємства "СанкомРівне" Святослава Євтушенка, наразі триває процес оформлення документів
та доотримання усіх необхідних висновків та дозволів. При цьому він додає,
що технічно завод до роботи готовий. Новий термін запуску
сміттєпереробного - березень.

Близько сорока лебедів оселилися цього річ на зимівлю в селі Шпанів
Рівненського району. Річка Устя в місці цього заплаву не замерзає,
підгодівлею займається вся громада, тож птахи нікуди не поспішають –
величні, неймовірно красиві, ніби з казки, вони підпливають до людей, як до
своїх найкращих друзів

Проект "Впровадження системи утилізації ртутних ламп в місті Рівне"
вийшов на фінішну пряму. Розпочався він у вересні минулого року і на меті
мав створити і запустити систему збору та утилізації ртутьвмісних ламп.
Рівняни пам'ятають вуличні акції безкоштовного збору енергоощадних ламп,
акумуляторів та батарейок. Днями ж проходить заключний етап проекту інформаційна кампанія про користь та шкоду ртутних ламп серед дорослих
та дітей.
30. Телеканал 22.02.2013
Наприкінці
Як повідомили з Держуправління охорони навколишнього природного
„РТБ”
минулого року
середовища, це було спричинено збільшенням обсягів виробництва.
"Рівнеазот"
Найбільше у повітря "Рівнеазот" викинув сірчаного газу, який шкідливий для
збільшив кількість
органів дихання. Однак, як встановила перевірка, перевищень допустимих
шкідливих викидів в норм на підприємстві не було. А ось на ще двох підприємствах —
атмосферу
найбільших забруднювачах повітря області — шкідливі викиди в атмосферу
у порівнянні з 2011 роком зменшилися: ПАТ "Волинь-Цемент" та
підприємство "Консюмерс-Скло-Зоря" знизили обсяги виробництва та
запровадили газоочисні технології.
31. Телеканал 22.02.2013
Рівненські екологи Батарейки після їх використання стають небезпечними для навколишнього
„РТБ”
занепокоєні, що
природного середовища. Експерти сподіваються, з появою у Львові
елементи живлення переробного заводу, ситуація зміниться.
замість того, щоб
Тому вже нині активісти почали встановлювати у місті перші контейнери для
утилізувати, люди
батарейок.
викидають у
смітник
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„РТБ”

28.02.2013

В очікуванні
великої води, Іван
Марчук.

Середньомісячний вміст формальдегіду у січні в повітрі Рівного втричі
перевищував доступний рівень. Як повідомили з держуправління ОНПС в
Рівненській області спостерігалося незначне перевищення вмісту фенолу.
Обидві речовини використовують при виробництві меблів, лаків і фарб, у
будівництві. Вони небезпечні для здоров’я. Можуть впливати на органи
дихання, шкіру, інші органи та системи, а також викликати рак. У порівняні з
січнем торік середньомісячний вміст формальдегіду у повітрі Рівного дещо
зменшився.
Область готується до весняного пропуску льодоходу, паводків та повені.
Поки що фахівці заспокоюють: вода у річках піднялась до допустимого рівня
і хвилюватись найближчих півтора-два тижні не варто. А от в середині
березня, коли почнеться повне танення, можливі й серйозні підтоплення.
Найбільша увага фахівців різних служб традиційно прикута до північних
районів області, адже там, зазвичай, через велику кількість річок і
ймовірність підтоплень більша.
Двічі в одну річку не ввійдеш - це не про них. Фактично щороку жителі села
Млинок Зарічненського району входять у річку Стир, точніше, вода сама
приходить в гості. В останні дні лютого її знову побільшало. Тепер це
Венеція із сільськими краєвидами. У людей, чиї будинки знаходяться
найближче до річки, вже працюють власні водоміри - ними слугують
погреби, де зберігається врожай. Комусь до води ще далеко, а у когось вона
вже дісталась до самісінького подвір'я, заливши городи. Своє майно і збіжжя,
кажуть місцеві, вони не страхують, бо, по-перше, мало про це знають, а подруге - не хочуть викидати зайву копійку. Тому щороку все сподіваються, що
їх не затопить. У селі Млинок річка Стир, загальна довжина якої становить
майже півтисячі кілометрів, розширяється до кількох десятків метрів. Після
зими ж межі двох берегів знайти практично неможливо.
Спостережник поста с. Млинок від Волинського гідрометцентру Олександр
Мельник щодня вранці і ввечері відстежує водну активність,
використовуючи кілька водомірних пунктів. Усю інформацію передає
волинським метеорологам. Каже, наразі вода зупинилась. Був підйом, але
коли лід пішов - на 6 сантиметрів вода в річці спала.
За прогнозами начальника Рівненського обласного центру з
гідрометеорології Богдана Масовця, які він оприлюднив на засіданні
обласної техногенно-екологічної комісії, з третього березня очікується кілька
морозних днів. Тож рівень не підніметься, а ось потім - варто бути на
сторожі.
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Телеканал
„Сфера”

04.03.2013

Аби запобігти весняним повеням, водні господарства області відремонтували
захисні дамби протяжністю у понад 6 кілометрів, 14 насосів і 20 станцій, 27
гідропостів, 5 гідро- та 651 водопропускну споруду. Про це повідомила пресслужба Рівненської ОДА.
Крім цього, минулоріч розчистили меліоративні канали та береги. Частина
насосного обладнання вже працює, аби жителі не відчували шкоди від
паводків. Зокрема, за два місяці були задіяні майже 60 станцій, які
перекачали 14 мільйонів кубометрів води.
Водночас, за прогнозами фахівців, водопілля може створити незручності для
12 населених пунктів області. Відтак, нині працівники водних господарств
постійно стежать за рівнем води в річках та водоймах. Крім цього, в області
цілодобово чергують аварійні бригади та техніка. Мають 5 тисяч літрів
палива, а для будівництва тимчасових дамб — щебінь, пісок та камінь. Разом
із тим, Володимир Новак доручив і далі відстежувати ситуацію з
підтопленнями в області, а з фахівцями Брестської та Гомельської областей
Республіки Білорусь узгодити порядок можливих спільних дій боротьби з
паводками у прикордонних районах.
Довідково: загалом на Рівненщині 12 водосховищ, майже тисяча кілометрів
захисних дамб, 3,5 тисячі гідроспоруд, 50 тисяч гектарів акумулюючих
водойм, 18 тисяч кілометрів меліоративних каналів, а також майже 13 тисяч
водопропускних споруд та 89 насосних станцій.
У минулому році
Із початку цього року — вже понад 120 осіб, зокрема, 25 дітей до 14 років.
безпритульні собаки Щотижня, розповідають у міській санепідемслужбі, вони реєструють 15-20
покусали майже 700 укусів собак.
мешканців Рівного
Проте хворих на сказ тварин у місті немає. Натомість на Рівненщині вже
шість людей захворіли цьогоріч на сказ. Хоча хворі тварини покусали понад
30 людей, заразились не всі з них.
На Рівненщині
Рівненщина - єдина область в Україні, де за останні п’ятдесят років на сказ
посилюватимуть
не хворіли люди. Водночас з початку року зафіксували вже 11 фактів
боротьбу зі сказом
захворювання тварин цією недугою. Про це повідомила прес-служба
Рівненської ОДА.
Щоб покращити ситуацію, обласна протиепізоотична комісія посилить
боротьбу зі сказом. Відтак, в усіх районах краю вестимуть чіткий облік
домашніх тварин. Фахівці стежитимуть, аби всі собаки у селах були на
прив’язі та мали щеплення від сказу. Якщо ж господарі відмовлятимуться від
цього, то платитимуть штраф.
На Рівненщині
продовжують
готуватися до
можливих паводків
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Ліс поблизу
Шубкова, у
Рівненському
районі, повільно,
але впевнено
очищають від
люмінесцентних
ламп. Їх туди
звозили роками з
усієї області. Тепер
ці відходи треба
утилізувати, аби
ртуть, яку вони
містять, не отруїла
навколишнє
середовище. Торік
на вирішення
проблеми пішло 350
тисяч гривень. За
них вдалось вивезти
третину
небезпечних
відходів
Оксана
Жужельська,
Іван Марчук.
На
Рівненщині
стартує
Всеукраїнський
конкурс соціальної
реклами
«Новий
погляд на проблеми
довкілля»

Цілі в приміщенні складу та биті - звалені купою під відкритим небом.
Відпрацьованих люмінесцентних ламп під Шубковом більше двохсот тисяч
штук. Тут ні охорони, ні замків на дверях, а відтак безперешкодний доступ
сюди мають всі бажаючі, зазначає голова Шубківської сільської ради
Валентина Осіпчук.
Тоді, в кінці 2011-ого на цю проблему звернуло увагу і районне, і обласне
керівництво. І на 2012-ий на утилізацію ртутних ламп з природоохоронного
фонду Рівненщини виділили 200 тисяч гривень, ще 150 тисяч пообіцяв
район. До осені тривали тендерні процедури, і зрештою, каже заступник
голови Рівненської РДА Юрій Загиней, лампи таки почали вивозити.
Під Шубковом ще лишилось 148 тисяч ртутних ламп. На їх утилізацію
потрібно ще майже 650 тисяч гривень. Але по-перше, таких коштів наразі
нема, а по-друге треба розпочинати новий тендер. Керівництво району
сподівається знову отримати допомогу з області, попри те, що на своїх
рахунках має мільйони гривень. Заступник начальника обласного управління
охорони навколишнього природного середовища Олександр
Курильчик підраховує - Городоцька сільрада має 2,5 млн., Шпанвська - 500
тис., Зорянська - 220 тис., Оржівська -100 тисяч гривень. Надходження до
районного природоохоронного фонду в 2013-му році очікується в обсязі 2
млн. грн. Воно і справді так, кажуть в районі. Проте додають, вільних коштів
з цих мільйонів залишиться десь 200 тисяч, адже насамперед це гроші
сільрад, які вони отримують за сусідство з промисловими об'єктами. Скільки
дасть район в цьому році стане відомо 15 березня, коли депутати райради
голосуватимуть це питання на сесії. Потім кілька місяців займуть тендерні
процедур, і роботи з утилізації ртутних ламп знову розпочнуть десь восени.
Він відбуватиметься під патронатом Міністерства екології та природних
ресурсів в Україні. Такий захід проводиться вперше. Переможців
визначатимуть у 4 номінаціях - зовнішня, друкована, відео- та інтернетреклама.
Тим часом готувати конкурсні роботи можна на такі теми: «Чисте місто –
чиста планета», «Збережемо природу разом!», «життя в стилі «ЕКО»», «Я
хочу жити здорОво». Кращі з них презентують на виставці в рамках
Міжнародного форуму «Довкілля для України», який проходитиме 23-25
квітня. Крім того, ці роботи можна буде побачити в усіх регіонах України в
рамках рекламної кампанії, яка триватиме з червня 2013 року по грудень
2014 року. Учасниками конкурсу можуть стати як окремі особи, так і групи
авторів віком від 18 років, які подали всі необхідні документи.
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Рівненський
природний
заповідник вирішив
на
регіональному
рівні
оголосити
2013-ий
роком
лелеки
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Бродячі пси у
Рівному
продовжують
плодитися. Місць у
притулках не
вистачає,
Тетяна Коваль,
Володимир Захаров
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У Кузнецовську
запрацює собачий
притулок, в якому
стерилізуватимуть
безпритульних
собак
У Рівненському
зоопарку 24 березня
відбудеться
святкування з
нагоди Дня моря

Цього року планують провести інформаційну виставку «Світ українських
лелек». Усі охочі можуть долучитися до конкурсу «Весна прийшла» та
реєструвати весняний приліт лелеки білого.
В області обліковуватимуть та картуватимуть гнізда і гніздові території
білих та чорних лелек та створять на основі цього каталог. Проводитимуть і
велотури населеними пунктами, рахуючи лелечі поселення та пропагуючи їх
охорону. Залучатимуть учасників до велоднів 6 квітня у День створення
велосипеду, 19 квітня у Міжнародний день велосипеду, на травневі свята та
22 вересня, коли святкують Всесвітній день без автомобіля. Окрім того,
пташенят рівненських лелек хочуть помітити спеціальними кольоровими
кільцями, аби стежити за їхньою долею.
Бездомних псів стерилізують, але цуценята все одно народжуються. Собак у
місті не меншає, нарікають рівняни, попри виділені для стерилізації та
притулку кошти із міського бюджету. Немає місця для усіх чотирилапих і у
притулках, які облаштували й утримують власним коштом небайдужі. Поки
одні лікують й підгодовують тварин, інші скаржаться на хвостатих нікому
непотрібних товаришів. Уже тиждень Кіра Муравенко опікується бездомною
собачою сім'єю. Довірливу до людей "Білку" із потомством жінка помітила
напередодні 8 березня. З того часу тричі на день приносить їжу й теплого
молока.
Поки що готуються до його відкриття. Хочуть замовити два вагончики, де
розташують операційну, побутове приміщення, куточок для приготування
корму, тощо. На вагончики піде 52 тисячі гривень.
Загалом місцевим бюджетом на 2013 рік передбачено 230 тис. грн. для
вирішення проблеми безпритульних собак.
В програмі будуть тематичні розповіді про моря та їх мешканців, цікаві
конкурси, вікторини та загадки. Організатори кажуть, що рівняни на святі
зможуть "створити" море своїми руками.
Окрім того, відвідувачам дозволять нагодувати морських мешканців. Правда,
у акваріумі. Гостям також запропонують заповнити анкету на знання
морської тематики. Хто знатиме найбільше, отримає приз. Свято
розпочнеться о 12-й годині.
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На Рівненщині
розробили
стратегію розвитку
водного
господарства

44.
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20.03.2013

Надходження
екологічних
платежів зросли на
третину

Забезпечити мешканців Рівненщини якісною питною водою, захистити сотні
сіл та тисячі гектарів сільгоспугідь від підтоплення, відтак щороку
отримувати врожай на площі більше 320 гектарів. Ці та інші завдання
поставили перед собою водогосподарники області на наступні дев’ять років.
Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Для цього розробили відповідну програму на 2013-2021 роки. На неї
планують спрямувати понад 763 мільйони гривень з державного, обласного
та місцевих бюджетів, а також із інших джерел. Нині в області потребують
покращення десятки тисяч гектарів меліоративних земель. Тому в рамках
програми реконструюватимуть осушувальні системи у всіх районах
Рівненщини. Також в області боротимуться з підтопленнями та шкідливою
дією води.
Зокрема, будуватимуть нові та відновлюватимуть існуючі гідротехнічні і
берегоукріплювальні споруди, розчищатимуть русла річок,
упорядковуватимуть водоохоронні зони та прибережні захисні смуги. Крім
того, з 2017 року споруджуватимуть систему питного водопостачання у
Сарненському районі, а у Рокитнівському будуватимуть систему відведення
води.
За два місяці 2013 року до бюджету сплачено 395,3 мільйона гривень
екологічного податку. Це на третину перевищує минулорічний показник
надходжень цього податку. Про це повідомила прес-служба Міністерства
доходів і зборів.
Зростання сплати екоподатку аналітики Міндоходів фіксували також
протягом минулого року. Так, у 2012 році до бюджету надійшло на 20%
більше екологічних платежів, ніж у 2011 році. За викиди, скиди
забруднюючих речовин та розміщення відходів платники перерахували у
минулому році понад 2,6 мільярда гривень. Екологічний податок є основним
джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього
середовища та раціональне використання природних ресурсів. Розподіл цих
коштів здійснює Держказначейство відповідно до законодавства. У
поточному році екоподаток зараховується у таких пропорціях: до
спеціального фонду державного бюджету – 53% та до спеціального фонду
місцевих бюджетів – 47%. При цьому 33 відсотки з надходжень спецфонду
держбюджету спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів
екологічної модернізації підприємств.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

45.

Телеканал
„Сфера”

26.03.2013

На Рівненщині за
минулий тиждень
інспектори з
навколишнього
середовища
притягнули 30 осіб
до
адмінвідповідальнос
ті

46.

Телеканал
„РТБ”

26.03.2013

Очисні новації
Володимир Струс.

Протягом минулого тижня держінспекторами з охорони навколишнього
природного середовища проведено 30 перевірок підприємств, установ та
організацій області. Про це повідомила прес-служба Державної екологічної
інспекції в Рівненській області.
За результатами проведених перевірок притягнуто 30 осіб до
адміністративної відповідальності, накладено штрафів на загальну суму
3,281 тисяч гривень, стягнуто 4,525 тисяч гривень. Пред’явлено 4 претензії
на суму 15,372 тисяч гривень, стягнуто 23 претензії на суму 14,465 тисяч
гривень, які були виставлені раніше. Призупинено виробничу діяльність 1
підприємства.
Рівень забруднення стічних вод в Володимирці та Сарнах перевищує норму в
одинадцять разів. Не набагато краща ситуація у Рокитному, Демидівці та
Костополі, підсумовують екологи. Усе - через зношеність очисних систем.
Про це йшлося на засіданні обласної науково-методичної ради з цивільного
захисту населення. Оскільки на ремонт та реконструкцію очисних систем
фінансування не вистачає, фахівці вивчають ще й альтернативні технології.
Майбутнє належить біотехнологічним системам очистки стічних вод переконані фахівці. Така установка за добу здатна відфільтрувати до тисячі
п’ятисот кубічних метрів нечистот. В ній бактерії перетворюють шкідливі
речовини на мул. Ним можна підживлювати землю для збільшення
врожайності. Найдешевша біоустановка коштує 30 тисяч гривень. Лише
минулоріч їх встановили на двох десятках різноманітних об’єктів
Рівненщини, каже заступник генерального директора підприємствавиробника Василь Мельник. З технологією виробництва ознайомилися члени
обласної науково-методичної ради з цивільного захисту. Наразі, пояснює
завідувач обласного методичного кабінету Наталя Яковець, вони шукають
шляхи покращення стану навколишнього середовища.
Найзабрудненішими водоймами на теренах краю, за словами заступника
начальника відділу держуправління охорони навколишнього природного
середовища Ірина Худоби, є річки Устя, Іква, Горинь та Замчисько. Про це
свідчать проби води за декілька останніх років. Скажімо в Березному рівень
амонію у стічних водах перевищує норму в п’ять з половиною разів, а у
Володимирці та Сарнах - в одинадцять. Причиною експерти вважають
недосконалість та застарілість очисних споруд. Минулоріч за обласний та
районний кошт розпочали реконструювати очисні споруди у Сарнах,
Млинові та Володимирці. А також встановили сучасне обладнання на
Рівненському та Острозькому водоканалах і розпочали будувати зливову
каналізацію у Здолбунові. Але на радикальне вирішення проблеми поки що
бракує коштів.
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Телеканал
„Рівне-1”

26.03.2013

Майже щодня на
рівнян нападають
безпритульні собаки
Катерина Мункачі,
Анна Махно,
Артем Лаговський

48.

Телеканал
„РТБ”

29.03.2013

Екологічні
проблеми,
Володимир Струс.

Собаки бувають кусючими, тільки від життя собачого...Рівняни скаржаться
на безпритульних псів. Кажуть, мало того, що чотирилапих останнім часом
на вулицях міста вельми побільшало, вони ще й на людей нападають. З
початку року до Рівненської Центральної міської лікарні з укусами
звернулося близько півтори сотні постраждалих. То ж хто в цьому винен:
звірячі інстинкти, необережність людей чи, може, бездіяльність чиновників?
Щеплення від правця рівненському студенту Олегу довелося робити, бо його
вкусила безпритульний собака. Зазвичай, хлопець намагається обходити
таких чотирилапих "десятою дорогою". Та, каже, це вдається вкрай рідко.
Адже бездомні пси у місті - всюди, куди оком не кинь.
І це непоодинокий випадок. З початку року з укусами тварин до Рівненської
Центральної міської лікарні звернулися близько півтори сотні рівнян.
Більшість отримали щеплення від правцю. А декому все ж довелося робити від сказу, про всяк випадок.
Щоби на вулицях Рівного безпритульних собак поменшало, їх потрібно
стерилізувати. А нині це не можливо, кажуть у профільному управлінні. Для
такої процедури потрібно, аби на вулиці було хоча б плюс десять.
Коли ж на дворі потеплішає, запевняють, безпритульних собак
відловлюватимуть та стерилізуватимуть. Потому, підшукуватимуть їм хазяїв.
Або ж вже з кліпсами знову відпускатимуть на волю. Це робитимуть у
новозбудованому притулку для бездомних тварин. Нагадаємо, зводити його
почали у 2011 році, проте донині будівництво не завершили. А все через те,
що у казначействі проплати не проводили, розповідають у профільному
управлінні. Цьогоріч, на пристанище для безпритульних чотирилапих
виділили 300 тисяч гривень. Тим часом, студент Олег впевнений, собака
буває кусючою тільки від життя собачого. Та сподівається, небезпечних псів
на вулицях Рівного все ж поменшає.
Рівень шкідливих речовин у повітрі Рівного перевищує дозволену норму в
рази. Екологи пояснюють, така ситуація склалася через зростання кількості
автівок на вулицях обласного центру. Про це йшлося на засіданні круглого
столу, присвяченого проблемам довкілля. Втім у науковців є й рецепт виходу
з ситуації.
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Телеканал
„Сфера”

01.04.2013

Охорону довкілля
Рівненщини
обговорили юні
науковці

50.

Телеканал
„РТБ”

02.04.2013

В очікуванні води,
Сергій Татаренко

Вихованці Рівненської Малої академії наук учнівської молоді спільно з
фахівцями проаналізували екологічний стан області та можливості його
покращення. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Зокрема, вони розробили екологічний аудит галузі енергетики Рівненщини,
дослідили поширення шкідливих рослин та вплив загазованого повітря на
здоров’я мешканців обласного центру. Водночас юні науковці перейнялися
станом природних парків та заповідників краю та проблемами сільського
господарства — проаналізували, як збільшити вміст гумусу у ґрунтах та
покращити їх родючість.
Круглий стіл "Екологічні проблеми Рівненщини: нормативно-правові та
наукові аспекти" став підсумком масштабної роботи, яку провели вихованці
Малої академії наук. Подібні заходи спонукають дітей досліджувати
проблеми рідного краю, а працюючи над їх вирішенням із фахівцями та
вченими, вони мають можливість для всебічного розвитку
Рівненщина готується до можливої повені. В області в залежності від
потреби працюють від 30 до 60 насосних станцій. Як і щороку, у зоні ризику
опинилися Зарічненський, Дубровицький, частково Володимирецький та
Сарненський райони, а також окремі населені пункти в інших районах.
За останню добу підйом рівня води на кілька сантиметрів зафіксували на
гідропостах у селах Деражне, Оженин, Млинок, Сварині та Корнин, а також
у місті Сарни. Нині на Рівненщині цілодобово працюють обласний та
регіональні штаби з оперативного реагування на випадок надзвичайних
ситуацій. Вони - на постійному зв’язку з гідропостами, відтак координують
роботу техніки та бригад.
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51.

Телеканал
„Сфера”
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Телеканал
„Рівне-1”
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53.

Телеканал
„РТБ”

08.04.2013

Для цього в області в залежності від потреби працюють від 30 до 60
На Рівненщині
насосних станцій, доповіли голові облдержадміністрації Василю Берташу під
запобігають
можливим паводкам час оперативної наради. За добу вони в середньому перекачують 1 мільйон
150 тисяч кубометрів води. Про це повідомила прес-служба Рівненської
ОДА. Водночас, як і щороку, у зоні ризику опинилися Зарічненський,
Дубровицький, частково Володимирецький та Сарненський райони, а також
кілька населених пунктів в інших районах. За останню добу підйом рівня
води на кілька сантиметрів зафіксували на гідропостах у Деражному
Костопільського, Оженині Острозького, Млинку Зарічненського, Сваринях
Володимирецького та Корнині Рівненського району, а також у Сарнах.
Натомість у Дубровиці рівень води у річці Горинь впав на 23 сантиметри.
Нині на Рівненщині цілодобово працюють обласний та регіональні штаби з
оперативного реагування на випадок надзвичайних ситуацій. Вони - на
постійному зв’язку з гідропостами, відтак координують роботу техніки та
бригад.
Водночас протистояти можливій повені готові як стаціонарне, так і мобільне
пожежно-насосне обладнання в кількості понад 400 одиниць, 289 одиниць
інженерної та спецтехніки, а також 856 плавзасобів.
Тим часом регулювати гідрорежим річок та талих вод готові майже тисяча
кілометрів захисних дамб, 12 водосховищ, 3,5 тисячі гідроспоруд, 50 тисяч
гектарів акумулюючих водойм, 18 тисяч кілометрів меліоративних каналів, а
також майже 13 тисяч водопропускних споруд.
На
Рівненщині На Рівненщині готуються до паводків. За останні дві доби вода у річках
готуються
до піднялася в середньому на півметра. Нині сільські голови мусять обійти
паводків
кожен двір у шести десятках населених пунктів, де найімовірніше річкова
вода підтопить будинки. На найближчі три доби синоптики оголосили
штормове попередження, а фахівці склали мапу, де вода у річках ймовірно
вийде із берегів. Остерігаються повені й білоруські сусіди, тож попередили:
якщо вода із Рівненщини перевищить резерви водосховищ, її скидатимуть у
Прип'ять.
На Рівненщині, як і У її рамках жителі краю, працівники організації та установи прибиратимуть
в усій країні,
закріплені за ними території. Благоустрій у цей період мають провести в усіх
стартує традиційна районах Рівненщини.
весняна акція «За
Таким чином в містах та селах області приведуть до належного стану двори,
чисте довкілля»
парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики а ще - місця воєнних
поховань, меморіали та пам'ятники. Окрім того висадять дерева та кущі та
очистять береги водойм.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

54.

РАЕС
Новини

08.04.2013

Виведено у резерв
енергоблок №2

55.

Телеканал
„РТБ”

09.04.2013

56.

Телеканал
„РТБ”

10.04.2013

Телеканал
„Сфера”

11.04.2013

Велика вода не
відступає. Річки
вийшли на заплаву,
втім підтоплень
людських осель
поки немає
Велика вода не
відступає. У
Дубровицькому
районі найгірша
ситуація зараз у
селах Переброди та
Будимля
На Рівненщині річка
Горинь потребує
покращення
водогосподарського
становища

Станом на 8 годину 8 квітня в роботі перебувають два енергоблоки
Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1280 МВт. Діє диспетчерське
обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих
енергоблоків та персоналу немає.
6 квітня 2013 року о 0:59 енергоблок №2 (ВВЕР-440) було зупинено для
виконання диспетчерського графіка.
Реакторна установка енергоблоку №4 працює у режимі потужнісного
ефекту реактивності.
На енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) триває 53-а доба середнього плановопопереджувального ремонту. Проводяться операції за Програмою пуску:
виконані гідравлічні випробування обладнання та трубопроводів першого та
другого контурів. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
За минулу добу енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 30,5 млн. кВт*г
електроенергії, з початку місяця - 271,3 млн. кВт*г електроенергії та з
початку року – 4 млрд. 662,6 млн. кВт*г електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій
території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
Це не може не тішити, каже керівник профільного управління обласної
адміністрації Віктор Симонюк. Ночі поки холодні, а це дозволяє снігу танути
потрохи і поволі наповнювати водойми.
Інша справа з талим снігом на суходолі.
Разом із таненням снігу та зростанням рівня ґрунтових вод лише у
Дубровицькому районі Рівненщини під загрозою підтоплення опинилися
домівки жителів чотирьох населених пунктів.

Значний дефіцит води в селах краю, розтріскування та просідання ґрунту на
площі понад 800 гектарів - до цього призвела складна екологічна ситуація на
річці Горинь. Чи реально її виправити та скільки коштів для цього необхідно
- це наболіле, проте призабуте питання підняли депутати на черговій сесії
Рівненської обласної ради. Ще у далекому 1992 році депутатським корпусом
облради було затверджено техніко-економічне обґрунтування покращення
водогосподарського становища та використання басейну річки Горинь. За
словами посадовців, ситуація на річні Горинь вже тоді наближалась до
кризової позначки.
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Рятувальники
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надавати допомогу
населенню по
відкачуванню води

Телеканал
„РТБ”

Станом на 8 годину 15 квітня в роботі перебувають два енергоблоки
Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1190 МВт. Діє диспетчерське
обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих
енергоблоків та персоналу немає.
На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) – 4-а доба поточного ремонту, під час якого
планується виконати ремонт арматури реакторного відділення.
13 квітня о 18:11 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) підключено до енергомережі
після проведення планово-попереджувального ремонту.
14 квітня о 01:22 енергоблок №4 (ВВЕР-1000) виведено в плановопопереджувальний ремонт. Тривають операції за Програмою зупинення. Усі
роботи проводяться згідно з графіком.
Ремонт енергоблоку №4 розрахований на 56 діб та вважається середнім.
Планово-попереджувальний ремонт включає середні ремонти реактора,
турбогенератора, середні та капітальний ремонти парогенераторів, поточні
та капітальні ремонти головних циркуляційних насосів, поточний ремонт
компенсатора об’єму. Під час ремонту планується також виконати ряд
надрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки та
продовження терміну експлуатації енергоблоку.
За минулу добу енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 28,3 млн. кВт*г
електроенергії, з початку місяця - 475,5 млн. кВт*г електроенергії та з
початку року – 4 млрд. 866,8 млн. кВт*г електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій
території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
Найповноводнішою досі залишається річка Случ, що поблизу Сарн. Нині її
рівень перевищує контрольну позначку на 22 сантиметри, а це вдвічі менше,
ніж минулого тижня. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Поменшало води й на інших річках області, тож ситуація поступово
стабілізується. Водночас проблеми з підтопленням підвалів і погребів досі
актуальні для господарів Сарненського та Зарічненського районів. Щоб
допомогти краянам, працюють мобільні бригади, які мають потужну насосну
техніку. Вони оперативно виїжджають у села, жителі яких повідомляють про
шкідливу дію води.
Загалом протягом 16 квітня для надання допомоги населенню для
відкачування води на прибудинкових територіях від Головного управління
ДСНС у Рівненській області залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці
пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. За добу відкачано 340 куб. м
води.
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На Рівненській АЕС В роботі перебувають два енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним
навантаженням 1190 МВт. Діє диспетчерське обмеження. Зауважень до
в ремонті два
роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
енергоблоки
Про це повідомила прес-служба Рівненської АЕС.
На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) – 7-а доба поточного ремонту, під час якого
планується виконати ремонт арматури реакторного відділення. 13 квітня о
18:11 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) підключено до енергомережі після
проведення планово-попереджувального ремонту.
14 квітня о 01:22 енергоблок №4 (ВВЕР-1000) виведено в плановопопереджувальний ремонт. Тривають операції за Програмою зупинення. Усі
роботи проводяться згідно з графіком. Ремонт вважається середнім та
розрахований на 52 доби. Під час ремонту будуть виконані регламентні
роботи.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний,
протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не
змінювався й перебуває у межах діючих норм.
У суботу на
Водночас держслужбовці області, спеціалісти територіальних органів
Рівненщині
міністерств та відомств працюватимуть у парку відпочинку "Хімік", біля
відбудеться
Усті, на пляжі Басівкутського озера та у сквері навпроти гуртожитків
генеральне
НУВГП, що по вулиці Чорновола. Усього прибиратимуть сміття майже
прибирання
тисяча державних службовців. Василь Берташ також звернувся до мешканців
населених пунктів. краю, колективів установ, організацій, підприємств області з проханням
У цей день
долучитися до участі у толоці. Нагадаємо, до 15 травня на Рівненщині триває
працівники
всеукраїнська акція "За чисте довкілля". За цей час на Рівненщині приберуть
структурних
парки, сквери, береги водойм та пляжі, впорядкують прибудинкові території,
підрозділів та
дитячі та спортивні майданчики. Також в області висадять понад 19 тисяч
апарату
дерев та кущів, облаштують 66 тисяч метрів квадратних газонів і 156 тисяч
облдержадміністрац метрів квадратних квітників. Крім цього, лад наведуть на 1024 кладовищах,
ії на чолі з головою 854 братських могилах, меморіальних комплексах, почесних похованнях.
Василем Берташем
упорядковуватимут
ь Пагорб Слави у
Рівному та прилеглу
територію. Про це
повідомила пресслужба Рівненської
ОДА.
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На рівненське
сміттєзвалище не
може проїхати
спецтранспорт?

На рівненське сміттєзвалище – зась. До редакції нашого телеканалу
звернулися рівняни зі скаргою, що дорога, яка веде вглиб міського
сміттєполігону просто "потопає" у горах непотреба і дістатися туди
спецтранспорту, аби викинути сміття практично неможливо.
Юлія Бублей, журналіст:- Не пройти і не проїхати. Дорога, яка веде вглиб
рівненського сміттєзвалища вщент завалена сміттям. Аби виправити
ситуацію із самого ранку тут працює спецтехніка. Втім, на годиннику вже
майже 11, а роботи ще не початий край. Замість традиційного бульдозера
шлях розчищає невеличкий тракторець.
- Розчищаємо. Вже перші машини пішли туди.
- А вже давно розчищаєте? Багато було сміття?
- Ну, що ви самі не бачите. З сьомої ранку.
Через декілька хвилин на сміттєзвалище приїздить чергова машина. Водій
нервує. Журналістам не на камеру розповідає, що таке тут вже не вперше
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Акцію "Чисте повітря" вирішили провести в обласному центрі місцеві гідро
метеорологи. За підсумками 2011-го у всеукраїнському рейтингу
забруднених міст Рівне посіло п'яту позицію. Чи змінилася ситуація
протягом року, що минає, з'ясовуватимуть протягом десяти днів. Про
подробиці знає Алла Сищик: - Десять днів будуть відбирати проби повітря на
трьох стаціонарних постах. Знаходяться вони у різних точках Рівного: по
вулицях Кіквідзе, Млинівська та Грушевського.
Богдан Масовець, начальник обласного центру з гідрометеорології: "Спеціальні хімлабораторії будуть виїжджати на мікрорайон
Північний, на Боярку та в центр міста. Будуть відбирати проби у чистій зоні,
тобто парку Шевченка. Після цього ми скажемо, який стан повітря у
Рівному".
Для порівняння метеорологи хочуть встановити ще один стаціонарний пост
там, де чисте повітря. Однак, кажуть, коштує він недешево, півмільйона.
Тому звернулися до міської влади за допомогою. Для чистоти експерименту
перший крок вже зроблено, переконані екологи. Центр міста розвантажено, а
всі вантажівки рухаються об'їзними шляхами. Оскільки, саме автомобілі
виділяють шкідливі викиди, від яких можуть розвиватися численні
захворювання.
Олена Козаченко, завсектору забруднення атмосферного повітря облцентру з
гідрометеорології: "Це формальдегід, діоксид азоту та оксид вуглецю. Це
основні компоненти, що впливають на забруднення міста. В основному
виникають серцево - судинні захворювання та онкологічні".
Упродовж десяти днів чотири рази на день бригада екологів проводитиме
дослідження повітря. З результатами ознайомлять не лише журналістів, а й
дадуть рекомендації відповідним службам як зробити наше місто чистішим
та комфортнішим.
Два гектару лісу
Таку акцію провели до Дня довкілля. Кілька десятків держслужбовців
посадили
висадили вісім тисяч саджанців на землях, де восени заготовляли деревину.
співробітники
Учасники заходу переконані, таким чином їм вдалося більше згуртувати
апарату Рівненської колектив, а разом з цим принести користь довкіллю.
обласної ради у
Костопільському
держлісгоспі
Акцію "Чисте
повітря" вирішили
провести в
обласному центрі
місцеві гідро
метеорологи,
Алла Сищук
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Телеканал 24.04.2013
„Рівне - 1”
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На Рівненщині
поприбирали

Стихійні
сміттєзвалища є
справжньою
проблемою для
рівнян

До толоки в обласному центрі долучився заступник міністра фінансів
України Сергій Рибак. Він разом із головою облдержадміністрації Василем
Берташем та його заступниками упорядковував Пагорб Слави. Про це
повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Крім того, на меморіалі з віниками, граблями та лопатами працювали й
працівники структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації. Також
обласні посадовці, спеціалісти територіальних органів міністерств та
відомств працювали у парку відпочинку "Хімік", біля Усті, на пляжі
Басівкутського озера, в парку ім. Т.Г.Шевченка та у сквері навпроти
гуртожитків НУВГП.
Загалом до суботника по всій області долучилося майже 140 тисяч
мешканців Рівненщини та більше 3 тисяч колективів підприємств і
організацій. Відтак, в краї вдалося впорядкувати майже 1850 гектарів
прибудинкових територій, більше 1250 тисяч метрів квадратних газонів та
квітників. Крім того, ліквідували 700 несанкціонованих сміттєзвалищ,
висадили більше 50 тисяч саджанців дерев та кущів.
Суботник провели, а сміття залишилося. У Рівному налічується близько
десяти стихійних сміттєзвалищ. Влітку вони систематично горять, чим
створюють неабиякі проблеми мешканцям навколишніх будинків та псують
екологію міста загалом. Одне з найбільших рівненських стихійних звалищ - у
Золотієві. Однак невдовзі воно таки має зникнути. Комунальники міркують
хто і яким коштом це робитиме, а мешканці вже будують плани на земельну
ділянку під смітником. Двадцять років сусід Катерини Бондар - стихійне
сміттєзвалище. Воно прямісінько під вікнами її будинку. Раніше ця територія
належала м'ясокомбінату. Але підприємство зникло, а сміттємогильник на
його місці виріс.
Сміттєзвалище тут з'явилося, стверджують люди, бо не усі місцеві хочуть
платити за те, щоб непотріб вивозили.
Тут нагромадилося сміття третьої частини тих, хто живе у Золотієві. Решта
людей за вивіз свого сміття платить, а ще просить ліквідувати нагромаджене.
Прибрати це сміття можна за півтори тисячі гривень, каже начальник
транспортного відділу ТЗОВ "Санком-Рівне" Петро Бучинський. Додатково
треба залучити з десяток людей та техніку.
Поки сюжет готувався до ефіру стало відомо про те, що витрати пов'язані з
ліквідацією цього стихійного сміттєзвалища покриють за рахунок міського
бюджету. Прибрати непотріб обіцяють до кінця тижня.
Тепер сімдесят відсотків свідомих мешканців Золотієва думають, якби їм
заасфальтувати територію під сміттєзвалищем, аби облаштувати там дитячий
майданчик.
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Лісівники області
готуються до
пожежонебезпечног
о періоду
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Мільйон гривень
планують отримати
державні лісові
господарства від за
декоративний
посадковий
матеріал
Двома сотнями
молоденьких дубів
поповнився парк
Просвіти в
обласному центрі
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Селяни бояться радіації
від торфу
Алла САДОВНИК

На базі Сарненського держлісгоспу вони провели семінар-нараду, на якій
обговорили, які заходи потрібно провести, аби недопустити загорянь лісових
масивів.
Також лісоводи гасили умовну пожежу, після цього разом із співробітниками
служби з надзвичайних ситуацій обговорювали план взаємодії під час
боротьби з вогнем. Наразі усі лісгоспи області готують протипожежну
техніку та паливно-мастильні матеріали. Крім цього в області встановлено
два десятка камер відеоспостереження, що цілодобово наглядають за лісами.
І раніше у лісівників можна було придбати дерева та кущі для озеленення.
Проте, це не розглядалося - як серйозна стаття надходжень. Нині попит на
таку продукцію дедалі більше зростає, тож Державне агентство лісових
ресурсів Україні розпорядилося відкрити тимчасові пункти реалізації
продукції і спеціальні магазини.
Їх висадили учні двох шкіл, за якими і закріплена ця рекреаційна зона. Таким
чином в Рівному вшанували пам'ять про Тараса Шевченка, двохсотріччя
якого Україна святкуватиме наступного року.
У селі Людинь Дубровицького району до кінця цього року планували збудувати торфопереробний завод. Підприємство "Торф Ленд Україна" за п'ять років усі дозвільні документи
зібрало, взяло в оренду 260 га землі під розробку торфовища, розпочало підготовчі роботи,
закупило частину обладнання. Два тижні тому в Людині селяни почали протестувати.
Людмила Гура, голова Людинської сільської ради: Про те, що у селі будуватимуть
торфозавод, знали ще з 2008 року. З того часу в селі пройшли громадські слухання, "Торф
Ленд Україна" встигло зібрати усі дозволи, висновки екологічної комісії. А два тижні тому
двоє селян почали активно виступати проти. Говорять, що не хочуть, аби ліси знищували (а
під торфовища ліс на 260 гектарах мають вирубати, кажуть, що сусідство заводу
шкодитиме здоров'ю. Завод буде за межами села, проте до хат недалеко — за 200 м, на
місці колишньої ферми. У селі по-різному ставляться до будівництва: одні радіють, що
робочі місця з'являться, інші побоюються негативних наслідків. Люди з села уже зайняті —
на підготовчих роботах. Готують майданчик під торфовище, дерева викорчовують. До речі,
на тому місці — болото, там навіть сосна не хоче рости.Чому два чоловіки почали
протестувати саме зараз, а не п'ять років тому, мені зрозуміти важко. Ми ж могли все
зупинити одразу — не давати погодження сільської ради.
Володимир Кушнір, перший заступник голови Дубровицької райдержадміністрації: Проблема надумана. Людям хтось сказав, що на заводі палитимуть торф і при цьому виділятиметься
радіація. Насправді ж нічого палити не будуть — сировину привозитимуть на завод,
ділитимуть на три сорти, запаковуватимуть у поліетиленові пакети і відправлятимуть у
Європу. Невже в Євросоюзі дозволили б ввозити торф із радіацією? У цей завод вкладають
30 млн. євро. Уже нині 18 людей із Людиня "Торф Ленд Україна" взяло на роботу. Середня
зарплата у них — три тисячі гривень. Підозрюю, що селян підбурив місцевий підприємець,
який також займається добуванням торфу і йому все мало торфовищ.
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У Рівненському
зоопарку стартував
новий сезон.
Відтепер його
відвідувачі можуть
поспостерігати за
новонародженими
дитинчатами
шотландської
худоби та
африканської кішки
- сервала. До нових
зручних вольєрів
переїхали місцеві
лами, козулі та лані.
Крім того,
працівники
зоопарку
приготували для
гостей чимало
тематичних днів,
конкурсів та призів.
Роман Свирида
Підтримуємо акції,
садимо дерева

У новому сезоні працівники Рівненського зоопарку підготували для
відвідувачів чимало сюрпризів. Один із них - новий вольєр для лам. Для
кращої оглядовості тут прибрали високу металеву огорожу, замінивши її
парканом та природним ровом. Нові вольєри з'явилися також у козуль та
європейських ланей. Відтепер у Рівненському зоопарку можна побачити і
нещодавно народжене тут теля шотландської худоби та дитинча сервала,
рідкісного африканського хижака. Завідувач сектором хижих тварин Андрій
Трохимчик розповідає, сервал - це представник саванни, красива і рідкісна
африканська кішка.
За словами працівників зоопарку, усі тварини, включаючи новонароджених
отримують увесь необхідний раціон харчування і почуваються комфортно.
Окрім огляду тварин, для відвідувачів, зокрема найменших, у зоопарку
приготували й інші розваги: квести, тематичні ігри, конкурси малюнків та
орігамі, майстер-класи. Науковий співробітник Анна Паршина хоче вводити
нову традицію кожної неділі організовувати тематичне свято у зоопарку.
Зараз готується до Дня матері і дня народження черепахи.

У рамках акції посаджено понад 1700 га лісових культур сосни, ялини, дубу,
в тому числі 10 га нових лісів. Активно до посадки лісу долучилися трудові
колективи підприємств, установ та організацій, студенти навчальних
закладів, учні та громадяни області. За період проведення „Дня довкілля” та
Всеукраїнської акції „За чисте довкілля” в області посаджено 1150,6 га
лісових насаджень, упорядковано 495,18 га територій парків, скверів та алей,
посаджено близько 155 тис. саджанців дерев, 26 тис. кущів, створено 30 га
нових газонів та квітників, ліквідовано 742 стихійних сміттєзвалищ та 402
упорядковано, очищено 321,9 км берегів річок, розчищено та упорядковано
204 джерела. У заходах всього взяло участь понад 144 тис. осіб і витрачено
979,42 тис. грн.
Акцію із зариблення водойми вже четвертий рік поспіль проводить
Рівненська обласна федерація підводних видів спорту.

Більше тони малька
запустили у
Хрінницьке водосховище на травневі
свята
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Петро
Колодич,
начальник ДУ
ОНПС
в
Рівненській
області

Переможницею стала рівнянка Лариса Гладун, вона вчасно сплачувала за
послуги й взяла активну участь в анкетуванні. Жінка назбирала 2 тисячі
балів, так званих "санкомчиків".
У подарунок переможниця отримала 120-літровий контейнер для збору
побутових відходів. На 1 травня участь у програмі лояльності взяло понад 5 з
половиною тисяч рівнян.
76. Телеканал 08.05.2013
У Рівненській області відповідно до програми енергозбереження у північних
„Сфера”
районах, де багато малопродуктивних земель, почали вирощувати
енергетичну вербу. Про це повідомила прес-служба Державного агентства
земельних ресурсів. Площа земель, на які надано дозвіл щодо розроблення
відповідної документації із землеустрою, становить понад 5 тисяч гектарів.
Енергетична верба з часом може стати альтернативою газу, вугіллю, торфу.
Для її переробки у Рівному відкривається теплова електростанція. Це є
одним із варіантів використання наділів, які не обробляються, тому
пріоритетне завдання на сьогодні – зменшити кількість непродуктивних
земель.
77. Телеканал 13.05.2013
За порушення
Органи прокуратури Рівненщини організували та провели перевірки у
„Сфера”
законодавства у
діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю
сфері поводження з з питань додержання вимог Закону України "Про відходи". Перевірки
відходами
засвідчили про численні порушення при виконанні цими органами наданих
притягнуто до
законом повноважень. Про це повідомила прес-служба прокуратури
відповідальності 60 Рівненщини. Зокрема, посадові особи місцевих державних районних
посадовців
адміністрацій, органів місцевого самоврядування не в повній мірі
Рівненщини
забезпечують ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ
відходів, організацію обліку їх утворення, оброблення, знешкодження та утилізації, а комісії з питань поводження з безхазяйними відходами, які створені
при радах місцевого рівня, практично бездіють. Незважаючи на наявність в
обласному центрі несанкціонованих місць видалення відходів, постійно
діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами у Рівненській
міській раді взагалі не створено, у порушення вимог ст. 21 Закону України
"Про відходи" не розроблено та не затверджено схеми санітарної очистки
міста. На усунення виявлених порушень прокурор Рівного вніс міському
голові подання, яке перебуває на розгляді. Всього, з початку 2013 року
органи прокуратури Рівненської області, реагуючи на порушення
законодавства у сфері поводження з відходами, внесли порушникам 65
подань, за наслідками їх розгляду до відповідальності притягнуто 57
посадових осіб, повернуто до природоохоронних фондів 9 тисяч гривень
коштів, які зайво виплачені при виконанні заходів в сфері поводження з
відходами. Інформацію про стан законності у сфері поводження з відходами
скеровано голові обласної державної адміністрації.
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«Санком» визначив
першого призера
програми
лояльності, що
дозволяє
заощаджувати
На Рівненщині
непродуктивні землі
засаджують
енергетичною
вербою

78.
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У Рівному
визначили на яких
вулицях міста
найбрудніше
повітря

Результати акції "Чисте повітря", яка проходила з 22 квітня по 10 травня,
сьогодні оприлюднили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Протягом десяти днів у шести точках міста відбиралися проби атмосферного
повітря. За словами начальника центру Богдана Масовця, при аналізі даних
спостережень виявлено, що найбільш забрудненим є повітря на вулицях
Рівного з інтенсивним рухом транспорту, а ось в "умовно чистих" зонах
нашого міста перевищень гранично допустимих концентрацій досліджуваних
домішок не виявлено.
Богдан Масовець, начальник Рівненського обласного центру з
гідрометеорології: - Відібрано та проаналізовано 420 проб з трьох постів, які
знаходяться у Рівному – це залізничний вокзал, вулиця Млинівська та
автовокзал "Чайка". Протягом 10 днів виїжджали за пробами повітря в шести
точках. Умовно чисті зони – вулиця Волинської Дивізії, вулиця Драгоманова
та палац "Хіміків". Забруднені виявилися вулиці Чорновола, Степана
Бандери та Макарова. Найгірша ситуація там, де найбільше скупчення
автомобілів.
Втім, як зазначив Богдан Масовець, для більш ефективного аналізу є
необхідність поставити ще один, четвертий пост, в "умовно чистій" зоні, щоб
урівноважити дані спостережень для значного зменшення комплексного
індексу забруднення атмосфери, за яким проводиться загальна оцінка стану
повітря міста. Найкращою для розміщення такого посту є зона поблизу
обласного краєзнавчого музею.
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Лебеді повернулися
На водоймі
рівненського парку
молоді, більш
відомого як
"Лебединка", знову
з'явилися білі її
господарі.
Повернення лебедів
до рідного ставка
міська влада
приурочила до Днів
Європи, а тому
запросила на цю
урочисту подію
гостей із
Радомщанського
повіту, що у
Польщі.

На водоймі рівненського парку молоді, більш відомого як "Лебединка",
знову з'явилися білі її господарі. Повернення лебедів до рідного ставка
міська влада приурочила до Днів Європи, а тому запросила на цю урочисту
подію гостей із Радомщанського повіту, що у Польщі.
Чималий натовп рівнян зібрався на "Лебединці" поряд із водоспадом.
Сьогодні старі господарі цієї водойми повертаються до своєї оселі. В озеро
запускають двох білих лебедів, а разом з ними ще п’ять мускусних качок..
Птахи згадають озеро та швидко звикнуть до тутешніх умов, сподівається
директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк. Каже, тут є все необхідне зокрема, плавучий пліт та будинок, де можна сховатися від негоди.
Спеціально зробили загорожу, аби захистити лебедів від навколишніх
безхатніх псів. Фахівці сподіваються, що птахи звикнуть харчуватися тут і не
виходитимуть на берег поза огорожею. Керує урочистою церемонією міський голова Рівного Володимир Хомко. Поруч з ним староста
Радомщанського повіту Роберт Закшевський. Делегація із сусідньої Польщі
завітала до Рівного, аби підписати з нашою владою угоду про культурноосвітню, медичну та економічну співпрацю.
Лебеді - лише початок, обіцяє влада Рівного. У бюджеті передбачено майже
мільйон гривень на продовження реконструкції "Лебединки". Спочатку
чиновники хочуть заасфальтувати доріжки та відремонтувати лавки, а потім
зробити воду в озері чистішою. У тутешніх крилатих новоселів невдовзі
може з’явитися компанія. Керівництво зоопарку веде переговори стосовно
придбання й інших птахів.
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Сміттєпереробний
завод на Рівненщині
прийняли в
експлуатацію

Прийнято в експлуатацію першу чергу заводу з переробки твердих
побутових відходів на території Шпанівської сільської ради Рівненського
району.
Технологія роботи заводу полягає у тому, що усі зібрані міські відходи
сортуватимуться вручну, потім автоматично. Після чого отримуватимуть
матеріал, який роздроблятиметься і перероблятиметься на паливо.
Обов'язково відділятимуть матеріал, який можна переробити на вторинну
сировину, та продати — скло, залізо, кольорові метали.
Пальне, отримане в результаті переробки, купуватиме Здолбунівський
цементний завод для використання у виробничому процесі.
Нагадаємо, завершили будівництво Рівненського сміттєпереробного заводу
ще у березні 2012 року. А розпочали роботи у 2011 році. Обіцяли, що завод
запрацює у 2012 році.
Після запуску сміттєпереробного заводу влада планує зайнятися і самим
сміттєзвалищем, яке майже вичерпало свій ресурс. Гори сміття, яке
назбиралося тут за півстоліття, не перероблятимуть, а просто накриють
землею та засадять рослинами.
Нагадаємо, на сміттєзвалищі розміщатимуть лише 5-6 відсотків сміття,
решта піде на переробку.
Довідково:
Рівненський сміттєпереробний завод – перше підприємство в Україні, на
якому використана механічна переробка відходів, якою передбачено
сортування, розподіл та переробка сміття на альтернативне паливо.
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81.

РАЕС,
Новини

21.05.2013

82.

ОГО,
новини

22.05.2013

Станом на 8 годину 21 травня в роботі перебувають два енергоблоки
Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1235 МВт. Діє диспетчерське
обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих
енергоблоків та персоналу немає.
19 травня енергоблок №2 (ВВЕР- 440) після завершення поточного ремонту
переведено у «гарячий» резерв.
На енергоблоці №4 (ВВЕР-1000) – 38 доба середнього плановопопереджувального ремонту. У ремонті – обладнання третього каналу
системи безпеки. Завершено перевантаження ядерного палива в активній
зоні реактора. Проводиться збирання реактора, ущільнення парогенераторів
по першому та другому контурах. Продовжується ремонт турбогенератора.
Усі роботи виконуються згідно з графіком.
За минулу добу енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 29,7 млн. кВт*г
електроенергії, з початку місяця - 590,0 млн. кВт*г електроенергії та з
початку року – 5 млрд. 932,9 млн. кВт*г електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій
території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
Рівняни
У Рівному встановили перший у місті контейнер для роздільного збору
викидатимуть
сміття. Кидати у нього потрібно лише пластикові пляшки. Всього
пластикові пляшки
найближчими днями у місті з'явиться 40 таких контейнерів.
в окремі контейнери Розмови про роздільний збір сміття у Рівному велися давно. Проте, сміття й
надалі збирали все докупи. І ось - сталося! Перший окремий контейнер для
пластикових пляшок встановили поблизу приміщення "Обнови" на вулиці
Поштовій, 2.
- Підприємство "Санком-Рівне" розпочинає роздільний збір побутового
сміття, - говорить директор ТзОВ "Санком-Рівне" Святослав Євтушенко. Зараз ми встановлюємо перші 40 контейнерів, які розміщуватимуться на
території, підпорядкованій ЖКП "Покровське". В подальшому такі
смітники будуть встановлені на кожному сміттєвому майданчику.
За словами Святослава Євтушенка, зібрані таким чином ПЕТ-пляшки
підуть на переробку на сміттєпереробний завод, який незабаром запрацює.
- Пляшки будуть пресуватися спеціальним обладнанням, - пояснює
Святослав Євтушенко. - Пресовані пляшки складатимуться у брикети й
відправлятимуться на інші підприємства для повторної переробки.
Всього, за словами Святослава Євтушенка, у місті потрібно 150 таких
контейнерів. Контейнери, до слова, недешеві - вартість одного 1600 гривень

Енергоблок №2 - у
резерві
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83.

РАЕС
Новини

24.05.2013

Рівненська АЕС
заявляє про
відсутність факту
переопромінення
персоналу на станції

Рівненська АЕС заявляє, що на сьогоднішній день не зареєстровано
перевищення доз опромінення персоналу, що встановлені національним
документом «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97).
Рівненська АЕС завжди була відкрита для преси і громадськості. За всю
історію експлуатації РАЕС не мала жодного випадку приховування
інформації.
У газеті «Рівне вечірнє» №38 (2010) від 23 травня 2013 року розміщена
стаття «Засекречена радіація», наведена інформація про отримання двома
працівниками Рівненської АЕС великої дози радіоактивного опромінення,
не є достовірною.
На жаль, на РАЕС, як і на будь-якому великому промисловому
підприємстві, іноді трапляються випадки порушення персоналом АЕС
вимог чинних нормативних актів з охорони праці, радіаційної безпеки (для
підприємств, де є джерела іонізуючого випромінювання), технічної
експлуатації тощо. Саме такий випадок дійсно був зафіксований на станції
25 квітня 2013 року. При виконанні бригадою з чотирьох осіб робіт з
утилізації вимірювальних каналів за допомогою спеціального обладнання
працівники порушили вимоги технологічного процесу. По даному факту за
встановленою процедурою проводиться розслідування.
На даний час встановлено, що персонал бригади застосовував спеціальні
засоби індивідуального захисту. Однак, один з працівників допустив
порушення вимог виробничої документації. При цьому, не було зафіксовано
ніякого перевищення доз опромінення персоналу (згідно НРБУ-97
допустима ефективна доза опромінення для осіб категорії А, тобто для
працівників АЕС, складає 20 мЗв/рік). Таким чином, факту про
«…отримання від 100 до 700 рентген…» (що дорівнює від 1000 до 7000 мЗв,
або в 50-350 разів більше ніж річна доза), як повідомляла газета, не було.
Через два тижні після події один з членів бригади звернувся до лікувального
закладу. За даним фактом зараз встановлюються всі можливі дії шкідливого
виробничого фактора. Крім того, розглядаються інші можливі виробничі (чи
невиробничі) чинники. Але даний випадок ні в якому разі не підпадає під
категорію переопромінення персоналу, як пише газета «Рівне вечірнє».
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84.

Телеканал
„РТБ”

04.06.2013

Громадська
приймальна

Щодо стану навколишнього природного середовища в області, ліквідації та
передачі повноважень управління охорони навколишнього природного
середовища в Рівненській області

85.

Телеканал
„РТБ”

04.06.2013

Нещодавно
встановлені у
Рівному сміттєві
баки для збору
пластикових
пляшок зникли з
контейнерних
майданчиків

Директор компанії "Санком-Рівне" Святослав Євтушенко повідомив, що
майже 40 контейнерів, встановлених на території ЖКП "Покровське",
забрали на модернізацію.
Все через те, що безхатьки спокійно крали звідти пластикові пляшки, які
мали іти на переробку. Модернізація полягатиме у тому, що на контейнери
приварять металеві труби, аби з баку нічого не можна було дістати.
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Курильчик О.І.
- заступник
директора департаменту
екології,
Чабанюк О.в.о.
начальника
екоінспекції

86.

РАЕС
Новини

05.06.2013

На Рівненській АЕС
удосконалюють
природоохоронну
діяльність

На Рівненській АЕС проводиться постійна робота з природоохоронної
діяльності: впроваджується нове обладнання, удосконалюються
технологічні процеси, реалізовуються спеціальні заходи. Вплив атомної
станції на навколишнє середовище контролюють еколого-хімічна
лабораторія та лабораторія автоматизованої системи радіаційної обстановки
РАЕС.
Еколого-хімічна лабораторія служби охорони навколишнього середовища
(СОНС) РАЕС проводить вимірювання за 23 показниками хімічного та
фізико-хімічного складу поверхневих вод річки Стир, стічних вод
промислово-стічної каналізації, скидних вод промислових очисних споруд
Рівненської АЕС, м. Кузнецовська та реабілітаційно-оздоровчого комплексу
«Біле озеро». Усі методики атестовані в Укрметртестстандарті, а система
якості, яка функціонує в лабораторії, забезпечує достовірність та
об’єктивність результатів вимірювань.
Поки що лабораторія спеціалізується на вимірюваннях показників води.
Однак, за словами начальника служби охорони навколишнього середовища
Олександра Горковлюка, найближчим часом планує розширити свої
можливості. Уже придбали сім вітчизняних методик дослідження ґрунтів.
Невдовзі сподіваються закупити і відповідне обладнання. Сьогодні у
розпорядженні лаборантів та інженерів СОНС – фотоколориметри і
аналізатори рідини. «Хочемо поповнити матеріальну базу лабораторії
сучасним атомно-абсорбційним спектрометром, який використовується для
визначення вмісту металів у воді та ґрунтах, - говорить О. Горковлюк. –
Такий прилад сьогодні є у хімічному цеху РАЕС. Дуже багато речовин, які є
у ґрунтах, можна визначити тільки з його допомогою».
Спеціалісти лабораторії беруть проби промислово-зливової каналізації
тричі на тиждень або за заявками підрозділів. На період роботи оздоровчої
бази проводять дослідження на РОК «Біле озеро».
У лабораторії запевняють, що Рівненська атомна електростанція
дотримується усіх норм та вимог відповідно до переліку речовин та їх
допустимих концентрацій у стічних водах, а її робота не вносить суттєвих
змін у якість поверхневих вод.
«Більше того, іноді РАЕС повертає в річку воду за деякими показниками
чистішу, ніж брала», - зауважує начальник еколого-хімічної лабораторії
Оксана Логунова.
Це пояснюється просто: аби забезпечити нормальну експлуатацію
обладнання, воду для його охолодження ретельно очищають. Для цих цілей з
2007 року на РАЕС працюють унікальні споруди обробки додаткової води
(СОДВ), яким немає аналогів в Україні
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Телеканал
„РТБ”
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88.

Телеканал
„РТБ”

07.06.2013

89.

Телеканал
„РТБ”

10.06.2013

Телеканал
„Сфера”

10.06.2013

Унікальний
етнопарк вже
незабаром може
з'явитися на
Рівненщині
На Рівненській АЕС
досліджуватимуть
ґрунти на вміст
металів

Паливна
альтернатива

Біля Радивилова хочуть відтворити поселення 9-10 століття. Ініціатори
кажуть, в Україні такого не робив ще ніхто. Яким буде це давньослов'янське
місто, говорили фахівці з різних куточків України під час семінару у
Пересопниці.
Уже придбано сім вітчизняних методик дослідження ґрунтів, невдовзі
закуплять й обладнання. «Планується придбати для лабораторії сучасний
атомно-абсорбційний спектрометр, який використовується для визначення
вмісту металів у воді та ґрунтах, — говорить начальник служби охорони
навколишнього середовища станції Олександр Горковлюк.
Такий прилад сьогодні є у хімічному цеху РАЕС. Дуже багато речовин, які є
у ґрунтах, можна визначити тільки з його допомогою». Про це повідомляє
прес-служба РАЕС.
72 котельні в області, які нині опалюють заклади соціальної та медичної
галузей вугіллям, мають бути переведені на місцеві альтернативні види
палива.
Таке завдання поставив голова обласної адміністрації Василь Берташ перед
владою на місцях. Нещодавно посильну допомогу у цьому процесі
запропонували лісівники. Вони готові безоплатно віддавати кору, яка
залишається в процесі обробки деревини і просто лежить під сонцем на
території лісництв. Такій пропозиції обласна влада радіє, адже це дозволить
зекономити значні кошти. Наразі фахівці із Рівного та районів вивчають
нюанси цієї ініціативи.
Володимир Новак, заступник голови Рівненської ОДА: "Вивчають питання
по кожній котельні, які потрібно понести затрати, щоб перевести на
альтернативні види палива. Орієнтовно, ці витрати будуть не великі, так
показує досвід. Це від 10 до 20 тисяч".
Сергій Белеля, директор ДП "Сарненський лісгосп": "Перед нами сьогодні
стоїть питання його утилізації, куди дівати. Ми готові його просто віддавати
безкоштовно для використання як палива. Питання в завантаженні і
перевезенні цієї продукції".
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90.

РАЕС
Новини

10.06.2013

Виведено у ремонт
енергоблок №1

91.

РАЕС
Новини

12.06.2013

РЕМОНТНА
КАМПАНІЯ 2013
РОКУ ТРИВАЄ

Енергоблок №1 (ВВЕР-440) 9 червня о 0:01 год. виведено у середній
планово-попереджувальний ремонт, розрахований на 54 доби. Проводяться
операції за Програмою зупинення. Усі роботи виконуються згідно з
графіком.
Станом на 8 годину 10 червня в роботі перебувають енергоблоки №3 та №4
Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1710 МВт. Діє диспетчерське
обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих
енергоблоків та персоналу немає.
Енергоблок №2 (ВВЕР- 440) перебуває у резерві.
За минулу добу енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 39,9 млн. кВт*г
електроенергії, з початку місяця - 294,3 млн. кВт*г електроенергії та з
початку року – 6 млрд. 558,1 млн. кВт*г електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій
території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
У нинішньому році проведення планово-попереджувальних ремонтів
заплановано на всіх чотирьох енергоблоках РАЕС. Вже виконані середні
ремонти на енергоблоках №№3, 4, під час яких серед основних робіт були
реалізовані й заходи з підвищення безпеки та з управління старінням.
Зараз у планово-попереджувальному ремонті перебуває енергоблок №1
(ВВЕР-440). Ремонт вважається середнім та розрахований на 54 доби Блок
було відключено від енергомережі 9 червня о 00:01 год. Наразі проводяться
операції за Програмою зупинення..
Під час ремонту планується виконати:
перевантаження ядерного палива;
середній ремонт реактора;
поточний та капітальний ремонти турбін;
середні ремонті генераторів;
поточні та капітальні ремонти парогенераторів;
поточний ремонт компенсатора об’єму;
капітальні та поточні ремонти головних циркуляційних насосів.
Також заплановано виконати низку надрегламентних робіт, спрямованих на
підвищення безпеки. Серед таких - виконання ремонту із заміною
ущільнень колекторів другого контуру парогенераторів, ремонт підігрівача
високого тиску ПВТ-7.
Здійснюватиметься й значний обсяг робіт за Програмою управління
старінням. В рамках цієї Програми проводитиметься обстеження будівель
та споруд та виконуватиметься контроль металу основного обладнання
першого контуру.
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92.

Телеканал
Рівне-1,
Новини
Рівного

14.06.2013

Чому під час злив
Рівне
перетворюється на
Венецію? Катерина
Мункачі, Артем
Лаговський,
Володимир Захаров,
Юрій Кобів

Рясні опади в Європі накоїли вже чимало лиха. Сильні дощі на Рівненщині
цьогоріч теж не дивина. І хоч масштаби не такі, раптовий дощ , перетворює
наше місто на Венецію. "Плавають" дороги, подвір'я, присадибні ділянки, а
часом і самі будинки. Чому підтоплює обласний центр та як довго це
триватиме?
Всесвітня павутина переповнена відеороликами про наслідки злив у
Рівному. Найчастіше можна побачити кадри з центральних вулиць міста:
Чорновола та Степана Бандери. Це найболючіша точка у Рівному, говорять
у міській раді. Труба, яка прокладена тут, не дозволяє пропустити велику
кількість опадів. А сама зливова система міста будувалась у 60-70 роках та
не розрахована на потужні опади.
Не менш проблемним є перехрестя Данила Галицького та Київської, а ще
відрізок вулиці навпроти третьої поліклініки. У період сильних опадів
мешканцям міста допомагають рятувальники.
У мешканців цих вулиць вода у подвір'ї та в будинку з'являється часто. І не
лише через зливи, а й завдяки підняттю рівня ґрунтових вод. Ще однією
причиною підтоплення осель є необачність самих рівнян.
Натомість, синоптики заспокоюють. Зливи, які розпочались у середині
травня та продовжились у червні - не аномальне явище. Воно прогнозоване
та викликане змінами у кліматі.
Однак, липень та серпень цьогоріч, говорять синоптики, буде дуже
спекотним. Зумовлено це гарячим повітрям з Північної Африки.
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93.

Телеканал
Рівне-1,
Новини
Рівного

17.06.2013

Де на Рівненщині
купатися
небезпечно?
Анна Махно, Ігор
Прокопчук, Юрій
Кобів

Погода нарешті стає справді літньою і принаймні до кінця цього тижня
синоптики обіцяють нам і сонце, і тепло, і відсутність опадів. До лісу
обласна влада ходити заборонила ще раніше, а ось водойми нині - на піку
популярності. Рівняни традиційно окуповують пляж на Басівкутському
озері, там людно навіть у робочі дні. Але у воду наважуються заходити не
всі.
Пташки співають, сонце пече, а рівняни відпочивають. На Басовому куті
посеред робочого дня охочих позасмагати та похлюпатися у водичці
зібралося чимало.
Та купаються в озері не всі відпочивальники, деякі хіба що під тутешнім
душем готові освіжитися. Басівкутське озеро для купання придатне, кажуть
в обласній Держсанепідемслужбі. Зразки води звідси відбирають щотижня.
Поки перевищення за будь-якими показниками виявлено не було.
Загалом, на Рівненщині відкрито півтора десятки пляжів для відпочинку. У
двох районах області (Радивилівському та Костопільському) купатися
спеціалісти не рекомендують.
Спеціалісти наголошують, варто купатися у спеціально відведених для цього
місцях. І обов'язково не ігнорувати таблички біля водойм про заборону лізти
у воду
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Телеканал 20.06.13
Сфера-ТВ,
Новини

У I кварталі
Держсільгоспінспек
цією виявлено 74
факти незаконного
зняття родючого
шару ґрунту

95.

Телеканал
„РТБ”

Законодавчо
врегулюють
питання видобутку
бурштину на
родовищах, що не
мають
промислового
значення
Алла Сищук

21.06.2013

Державною інспекцією сільського господарства України протягом І
кварталу цього року виявлено 74 факти незаконного зняття верхнього
родючого шару ґрунту на площі 318 га. Про це повідомила прес-служба
Державної інспекції сільського господарства.
13 матеріалів було направлено до органів прокуратури. Шкода, заподіяна
земельним ресурсам, внаслідок цих порушень склала понад 1,1 мільйона
гривень (у 28 випадках на площі 65 га).
Зокрема, у чинному законодавстві України ґрунти визнані об’єктом
особливої правової охорони. Тому зняття та перенесення ґрунтового
покриву земельних ділянок повинно здійснюватися тільки при наявності
спеціального дозволу, який видається територіальними органами
Держсільгоспінспекції через обласні дозвільні центри. В попередні роки
було видано до тисячі таких дозволів, а також виявлено понад тисячу
випадків зняття родючого шару без спеціального дозволу. При цьому
нарахована шкода склала понад 10 млн. грн., проте, слід зазначити, що
родючий шар ґрунту на таких ділянках втрачено навіки.
За зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без
спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і
використання родючого шару ґрунту передбачена адміністративна
відповідальність згідно з ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Також Кримінальним кодексом України передбачено
кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом
земель та за безгосподарське використання
Депутати облради прийняли відповідне звернення до парламенту та уряду,
підкріпивши його низкою пропозицій. Так, рівненські обранці пропонують
посилити відповідальність землекористувачів за здійснення незаконного
видобутку бурштину-сирцю.
Водночас вони хочуть аби законодавець запровадив спрощений порядок
отримання спецдозволів та виділення земельних ділянок для видобутку
сонячного каменю там, де немає промислового призначення.
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96.

ОГО,
новини

21.06.2013

Рівненський
сміттєпереробний
завод відкриє
Азаров?

97.

ОГО,
новини

21.06.2013

Дерево-олень росте
в Рівному

Нагадаємо, це перше підприємство в Україні, на якому використана
механічна переробка відходів, якою передбачено сортування, розподіл та
переробка сміття на альтернативне паливо. Завершили будівництво
Рівненського сміттєпереробного заводу ще у березні 2012 року. А
розпочали роботи у 2011 році. Обіцяли, що завод запрацює у 2012 році.
Розмови про те, що відкривати завод приїде хтось зі столичних посадовців
державного рівня, містом ширяться вже тиждень. Проте офіційного
підтвердження цієї інформації поки не було.
Будівництво Рівненського сміттєпереробного заводу завершено [+Фото]
Певну ясність вніс директор ТзОВ "Санком-Рівне" Святослав Євтушенко:
- Попередня інформація про те, що на відкриття заводу приїде хтось із
Кабміну, є. Але ми самі не знаємо, хто саме це буде і чи приїдуть вони
взагалі. Тому й не визначили досі точного часу відкриття, - зауважив він. - З
високими чинами чи без, але 25 червня ми таки відкриємо
сміттєпереробний завод.
Приїзд високих посадовців може викликати певні труднощі із рухом у
Сарненському напрямі. Адже іноді для віп-кортежів звільняють проїжджу
частину від іншого транспорту, або обмежують його рух. Щойно подібна
інформація буде офіційно підтверджена, OGO.ua повідомить читачів.
Гуляючи міським парком чи сквером, ви менше всього очікуєте побачити
там якогось великого дикого звіра. Тому, коли ви раптом очі в очі
зустрічаєтесь з поглядом оленя – це викликає неабияке здивування. Тим
більше, якщо цей погляд спрямований на вас з … дерева. Не в тому сенсі, що
на дереві сидить олень і з вас кепкує, а тому, що й самі очі, і морда оленя
знаходяться безпосередньо на стовбурі дерева. Так уже розпорядилась
природа і так розмістила різні нарости та складки на гладкому стволі
волоського горіха, що вони стали дуже схожими на оленячу мордочку. Хтось
із допитливих це також раніше помітив і трішки домалював контури морди.
Схожість стала ще більшою.
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Телеканал 21.06.13
Сфера-ТВ,
Новини

Рівне зробило крок
назустріч Європі.
Міська влада
підписала Угоду
мерів та
зобов’язалася
зменшити викиди
СО2

Рівне зробило крок назустріч Європі. Міська влада підписала Угоду мерів та
взяла на себе зобов’язання до 2020 року зменшити викиди СО2 щонайменше
на 20%, сприяючи таким чином "зеленому" економічному зростанню та
підвищенню якості життя рівнян. Нині високопосадовці спільно із
спеціалістами працюють над планом енергетичного розвитку міста.
Обіцяють, що до кінця року він вже буде готовий. Витратити на це планують
80 тисяч грн. Міський голова Рівного змінює клімат. Володимир Хомко
днями підписав Угоду мерів.
Андрій Кирчів, виконавчий директор Асоціації Енергоефективних міст
України: - Місто Рівне стало одночасно і учасником угоди мерів, і подало
заяву на членство в Асоціації Енергоефективних міст України. Я один із
перших привітав Володимира Хомка з його обранням на загальних зборах
Асоціації, які відбулися два тижні тому у місті Долина, на посаду віцепрезидента Асоціації.
Сьогодні підписантами Угоди мерів є вже тисячі європейських міст. Зокрема,
в Україні зменшити викиди СО2 зобов’язалося 34 населених пункти. Це
добровільна ініціатива європейських міст. Вони беруть на себе зобов’язання
зменшити викиди вуглекислого газу більш як на 20%, збільшити частку
виробництва електроенергії за допомогою відновних джерел на 20% і
зменшити використання викопних енергоресурсів. У рамках угоди до кінця
року Рівне спільно із спеціалістами повинно скласти план дій для сталого
енергетичного розвитку міста. "Влетить" він у чималу копієчку. Аби все
прорахувати, на це потрібно витратити 80 тисяч гривень.
Олександр Шумельда, директор ТОВ "Агенція сталого енергетичного
розвитку":- План є дуже складним документом. Це є опис всіх будівель, які є
на балансі у міста, детальний аналіз того, скільки вони зараз споживають,
детальний аналіз скільки вони спричиняють викидів СО2. Ми проводимо
глибокий аналіз, бачимо якою вона є зараз та що потрібно з нею зробити для
того, щоб знизити споживання як мінімум на 20%. Зменшити споживання
енергоресурсів – це не забаганка, а необхідність, адже за прогнозами,
вартість енергоносіїв до 2020 року зросте у 5-7 разів і у міста не вистачатиме
коштів, аби забезпечити усіх теплом. Врятувати ситуацію може лише
економія. Стосуватиметься вона усіх: і транспорту, і промисловості, і
комунальних та приватних будівель. Стежити за цим має спеціаліст з
енергоменеджменту, щоправда такого у Рівному поки немає. Втім,
чиновники обіцяють виправити ситуацію за один-два місяці та поступово
працювати над підвищенням енергоефективності у місті.
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99.

Телеканал
Рівне-1,
новини
Рівного

25.06.2013

У Рівному урочисто
відкрили
сміттєпереробний
завод
Дмитро Леонтіюк,
Володимир Захаров

Тепер наше місто єдине в Україні та на пострадянському просторі де цикл
сортування та переробки побутових відходів відбувається із застосуванням
усіх найсучасніших технологій, згідно Європейських екологічних
стандартів.
Дочекалися. На Рівненщині урочисто відкрили сміттєпереробний завод.
Тепер тут готові щоденно переробляти 350 тонн сміття. Відходи
завантажують в бункер, звідти по конвеєру вони потрапляють в барабанне
сито. Там сміття розділяють.
Те, що не відсіялося сортують вручну. Відбирають скло, будівельні
матеріали, каміння, метал. Решта подрібнюється на альтернативне паливо.
Сміттєзвалище ж планують засипати та пробурити свердловини, щоб
утилізовувати біогаз. Подібними проектами зацікавилися і в інших містах
України.
Поміж тим, на відкритті Рівненського сміттєпереробного заводу
презентували скульптуру "Сирота" - семиметрове дитинча Диплодока,
виготовлене з пластикових пляшок. Постать "закликає" людей змінити
ставлення до сміття, щоби уникнути долі динозаврів.
Щорічно тут сортуватимуть, а перероблятимуть 120 тисяч тонн твердих
побутових відходів. Нині підприємство завантажене менше ніж на
половину. Тож в найближчій перспективі, каже міський голова рівного,
відходи сюди звозитимуть з прилеглих районів, а в перспективі і з
волинської області.
потрапляючи сюди сміття спочатку сортується а потім - переробляється в
альтернативне паливо для здолбунівського цементного заводу. Папір, скло,
пластик та метал відібраний на першому етапі сортування складуються
окремо і в перспективі - продаватимуться. На звалищі лишатиметься лише
інертна маса. Нею сміттєзбиральний полігон в найближчі роки засиплють
повністю.
Місту будівництво унікального для України підприємства не обійшлося ні
копійки. близько 70- ти мільйонів гривень у завод та компанію зі збору
відходів вклали приватні інвестори. Влада називає це підприємство вдалим
прикладом громадського та приватного підприємства. Вигоду від такого
стану справ, мовляв, отримують всі.
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100. Телеканал
РТБ ,
новини

25.06.2013

На Рівненщині
запрацював
сміттєпереробний
завод

Його відкрив Міністр екології та природних ресурсів України Олег
Проскуряков. Він зауважив, що це знакова подія не лише для області, але й
для України. Адже екологічна політика в державі перебуває під патронатом
Президента України Віктора Януковича. Тож нині розробляють
загальнодержавну стратегію поводження з відходами. До процесу їх
переробки й утилізації необхідно залучати інвесторів, переконаний Міністр
екології та природних ресурсів України. Він зазначив, що Рівненщина вже
продемонструвала ефективний приклад вирішення екологічної проблеми
завдяки залученню іноземного капіталу. Тому в перспективі Олег
Проскуряков планує зустрітися з цими інвесторами, аби поширити досвід
Рівненщини на інші регіони України. За його словами, підхід при цьому
буде індивідуальний – десь споруджуватимуть сміттєспалювальний завод, а
в іншому регіоні – сміттєпереробний. Але для цього необхідна стабільність
і злагоджена робота всіх гілок влади, наголосив Олег Проскуряков.
Міський голова Рівного Володимир Хомко підкреслив, що успішна
реалізація інвестиційного проекту стала можливою завдяки кільком
складовим. Так, надійного партнера обирали з-поміж 60 претендентів. А
відібраний німецький інвестор на всіх етапах впровадження мав підтримку
від голови облдержадміністрації Василя Берташа.
Очільник області пояснив, що переповнене рівненське сміттєзвалище
впродовж багатьох років залишалося великою проблемою для жителів
Рівного. Тож сприяння у якнайшвидшому відкритті сміттєпереробного
заводу було пріоритетним завданням. Більше того, потужності
дозволятимуть переробляти відходи не лише Рівного, але й області, а також
сусідньої Волині. Адже завод зможе приймати 100 тисяч кубометрів сміття
щорічно.
Крім вирішення екологічної проблеми, проект має ще й суттєву економічну
складову, акцентував Василь Берташ. Адже сміття слугуватиме
альтернативним паливом для ПАТ«Волинь-Цемент». Це дозволить знизити
собівартість продукції, яку виготовляють на підприємстві, а отже підвищить
її конкурентноздатність. Також це пожвавить внутрішній ринок, оскільки
будуть створені нові робочі місця, зростуть надходження до бюджетів усіх
рівнів, а це все сприятиме покращенню добробуту краян, підсумував Василь
Берташ
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Візит відбувся в рамках угоди про торговельно-економічне, науковотехнічне і культурне співробітництво між Березнівським районом та
Бартошицьким повітом.
В результаті візиту серед конкретних напрямків подальшої співпраці було
визначено галузі освіти, роздільної переробки побутових відходів, а також
лісової галузі.
Віталій Лашта, голова Березнівської районної ради:
- На теренах Березнівського району працює два потужних держлісгоспи.
Поляки проявили ініціативу співпрацювати саме у питаннях лісового
господарства. Це викликано також і тим, що на теренах Польщі у цій галузі
працює чимало українців, котрі раніше проживали тут, а потім виїхали і
живуть у Варміно-Мазурському воєводстві.
Співпраця з Польщею проводиться також і у галузі культури. Цьогоріч
танцювальний колектив "Берізка" місцевого будинку культури взяв участь у
фестивалі "Родинне свято", який пройшов у місті Плоцьк.
Олена Паценко, керівник народного аматорського ансамблю танцю
"Берізка" Березнівського РБК:
- Поїздка наша мала більш благодійний характер. Ми виступали перед
дітьми з обмеженими можливостями. Дали 6 концертів загалом.
У відповідь представники нашої делегації запросили колег з Польщі на
терени Березнівщини на відзначення Дня незалежності України.
102. Телеканал 25.06.13
Міністр екології та
Робоча поїздка Олега Проскурякова розпочалася з відкриття
Сфера-ТВ,
природних ресурсів сміттєпереробного заводу, який збудували поблизу Рівного. Там з відходів
новини
України приїхав на
вироблятимуть альтернативне паливо для ПАТ "Волинь-Цемент".
Рівненщину
Олег Проскуряков також ознайомився з роботою комунального
підприємства "Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс "Електронік-Рівне"
та проінспектував умови, в яких цьогоріч оздоровлюватимуть понад 4
тисячі відпочивальників Рівненщини.
Крім того, посадовець відвідав нововідкритий обласний перинатальний
центр, на модернізацію якого в рамках Нацпроекту "Нове життя",
ініційованого Президентом України, спрямували значні бюджетні
інвестиції.
В рамках робочої поїздки Міністр екології та природних ресурсів України
також побував в Центрі променевої терапії обласного комунального закладу
"Рівненський обласний онкологічний диспансер". Там відсьогодні запрацює
другий лінійний прискорювач, який підсилить вже діючі потужності. Також
Олег Проскуряков відкрив оновлене радіологічне відділення.
На завершення посадовець провів нараду в облдержадміністрації, де
обговорили актуальні для області екологічні проблеми та питання
ефективного використання природних ресурсів.
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103. Телеканал
РТБ,
новини

25.06.2013

Міністр екології
відкрив
радіологічне
відділення в
онкодиспансері

Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков відкрив
капітально відремонтоване радіологічне відділення комунального закладу
«Рівненський обласний онкологічний диспансер». Також центр променевої
терапії поповнився додатковим обладнанням – другим лінійним
прискорювачем, який придбали за кошти цільової субвенції із держказни.
Нагадаємо, перший разом із комп’ютерним томографом заклад одержав у
2011 році від благодійного фонду Рената Ахметова «Розвиток України» в
рамках державно-приватного партнерства. Олег Проскуряков акцентував,
що коли бізнес є соціально відповідальним, то можна вирішувати чимало
проблем. Відтак, Міністр екології та природних ресурсів України подякував
меценатам. Голова облдержадміністрації Василь Берташ також висловив
вдячність фонду Рената Ахметова. Адже завдяки співпраці з
благодійниками рівненські медики одержали можливість лікувати хворих за
найсучаснішими технологіями. Зокрема, в центрі променевої терапії вже
пройшли повний курс лікування більше 850 пацієнтів. Із них 59 – діти (для
малюків Фонд Рената Ахметова облаштував спеціальні палати). Загалом на
лінійному прискорювачі онкохворі отримали 250 тисяч процедур. Втім
щороку хворих на рак в області стає все більше. Так, якщо торік таких було
18 тисяч, то цьогоріч вже 19 тисяч 700. З них 157 – це діти. Щорічно, за
підрахунками медиків, майже 3 тисячі онкохворих потребують променевої
терапії на лінійному прискорювачі. Про це повідомляє прес-служба
Рівненської облдержадміністрації.
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25 червня у Рівному відкривають сміттєпереробний завод. Напередодні
події пропонуємо читачам OGO.ua добірку "цікавинок" про такий невід'ємний атрибут життєдіяльності людства як сміття. Прочитаймо - і замислимось над масштабністю "сміттєвої" проблеми та нашої відповідальності
за чистоту навколо нас!
Сміттю нині присвячена ціла галузь науки - гарбологія (від англійського
garbage - «сміття»). Якщо висловитись простіше - це сміттєлогія або ж
сміттєзнавство. Тут вивчають сміттєві відходи та методи їх утилізації.
Ми ж, не претендуючи на науковий підхід, просто розповімо 10 цікавих і
повчальних, на наш погляд, фактів, які пов’язані зі сміттям. Знайомтеся - і
підтримуйте чистоту навколо себе!
1. Перші відомі нам сміттєзвалища датуються 200 тисячами років до нашої
ери. Це кістки тварин і уламки кам’яних знарядь.
2. Російський імператор Петро ІІІ придумав оригінальний спосіб очистити
Петербург від будівельного сміття, що залишилось на площі після
будівництва Зимового палацу - всім бажаючим запропонували безкоштовно
забрати собі будь-що з сміття. За кілька годин площа була чистою...
3. Найбільш поширений вид сміття на Землі - недопалки. Щороку їх
викидають близько 5 мільярдів штук.
4. У країнах Євросоюзу щороку викидають близько 10 млн.автомобілів!
5. Більше 100 тисяч тонн вугілля на рік економлять у британському місті
Едмонтіон, отримуючи електрику шляхом... спалення сміття. До речі, саме у
Великобританії з'явився перший завод зі спалювання сміття - було це ще в
ХІХ столітті.
6. Вміст батареї одного мобільного телефону здатен зіпсувати... 600 тисяч
літрів питної води. Така "водичка" не буде придатною навіть для технічних
потреб!
7. Більше 1,5 тонни сміття (в тому числі навіть використані кисневі балони!)
спустила з найвищої точки планети - гори Еверест - команда японських
альпіністів у 2001 році.
8. Якщо викинути у море паперові серветку - вона "проживе" три місяці,
сірникова коробка плаватиме десь із півроку, поліетиленовий пакет близько двох десятиліть. А ось консервна банка "житиме" (точніше,
забруднюватиме морський простір) 500 років!
9. У Сінгапурі зі сміття побудували... острів площею 350 гектарів. Тепер тут
квітучий сад і безліч туристів!
10. Найбільший відсоток відходів переробляє Швеція - 52% від їх загальної
кількості.
Підтримуймо чистоту навколо себе - бережімо наше місто і нашу планету
для комфортного життя нас та наших нащадків!
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10 фактів про сміття

Друге життя для рівненського сміття. У Шпанові, поблизу Рівного, офіційно
відкрили єдиний в Україні сміттєпереробний завод. Нагадаємо, перші цеглини нового підприємства заклали ще у 2011 році. Будівництво ж закінчили
у березні 2012. Ще рік знадобився на встановлення обладнання. Перерізати
стрічку та познайомитися із роботою сучасного підприємства, яке перероблятиме сміття на високоякісне паливо, приїхав і Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков.
Сміття на паливо. Сто двадцять тисяч тонн твердих побутових відходів на
рік перероблятиме новий сміттєпереробний завод у Шпанові, що поблизу
Рівного. Сьогодні на пострадянському просторі аналогів такому
підприємству немає.
Святослав Євтушенко, генеральний директор ТзОВ "Укреко-Індастрі":
- В день завод має переробляти близько 300-350 тонн сміття. На даний
момент ми говоримо тільки про сміття, яке продукується у Рівному.
Пізніше сміття звозитимуть і з районів та навіть з сусідніх областей. Єдина
умова, аби воно було свіже, себто не більше трьох днів. Усі зібрані відходи
сортуватимуть як вручну, так і автоматично. Після чого отримуватимуть
матеріал, який і будуть переробляти на паливо. Альтернативу, за попередніми домовленостями, використовуватимуть на здолбунівському цементному
заводі. Завдяки цьому у рік тут вдасться економити близько одного мільйона євро. Окрім цього, на рівненському сміттєпереробному підприємстві
відділятимуть і матеріал, який можна переробити на вторинну сировину скло, залізо, кольорові метали. Усе, запевняють, екологічно та безпечно для
навколишнього середовища.
Міхаєль Пантелеєр, співвласник Рівненського сміттєпереробного заводу:
- Жодної загрози. Лише користь. Він очищає місто від нових сміттєвих
звалищ. Це йде на користь країні, на користь рівнян.
Відкривали новий сміттєпереробний завод усім містом. Компанію рівненським високопосадовцям склали і столичні. Перерізати стрічку приїхав Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Оглянувши сміттєпереробний завод пан Олег виявив бажання зустрітися з інвесторрами, аби не втратити шанс рівненський досвід впровадити і у ін. містах.
Олег Проскуряков, Міністр екології та природних ресурсів України:
- Якщо ми зараз не розпочнемо займатися цим питанням та не розпочнемо
будувати такі заводи, то вся наша країна буде схожа на сміттєзвалище. Тому
ми будемо розвивати це питання та підтримувати, адже як сказав ваш міський голова, ця робота - це є яскравий приклад державно-бізнесової співпраці. Ми повинні приваблювати до себе інвесторів. За попередніми підрахунками загальна вартість проекту, тобто сукупний розмір інвестицій, становить понад 70 мільйонів гривень. Для Рівного така співпраця та будівництво
нового сміттєпереробного заводу - вигідний варіант.
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Залужжя потопає у Якщо проїхатися Дубенщиною, то заради справедливості варто сказати, що
№47(14741) бур’янах
не всі села потопають у бур'янах. Однак є такі, що, здається, там і люди не
Андрій БАБІНЕЦЬ
живуть, а точніше ніякої місцевої влади там немає.
Ідемо із заступником начальника управління АПК Дубенської
райдержадміністрації Тетяною Ковальчук до Богдана Музики у Грядки. Тут
чи не єдиний в області племзавод абердинангуської м'ясної породи. Зліва
видніється Божа гора. Тетяна Іванівна розповідає, що сюди з'їжджаються
паломники.
А ось справа - село. Приглядаюся, аби прочитати його назву. Але лопухи і
кропива вигнали вищеза дорожній знак. Зупиняюся, щоб прочитати. Нарешті це вдається: «Залужжя». Ніяке то не Залужжя,а справжня Бур'янівка!
Бачу, переживає спеціалістАПК і погоджується зі мною, що це сором для
місцеої влади, депутатів, аби бур'яни в селі росли вищелюдського зросту.
- Вважаю, що даремно відмовилися від такогозаходу, як огляд культури
землеробства та населених пунктів. Це спонукало хоча б до того, аби бур'яни повикошували. А нині...
- На Дубенщині навіть коли по трасі їдеш, то цілими плантаціями росте
отруйний борщівник і ніхто]його не знищує, - продовжую тему боротьби з
бур'янами.
РАЙонній владі заборонено виділяти кошти на боротьбу з цим отруйним
зіллям. Вважається, що це справи місцевих громад, але не всюди розуміють,
який це небезпечний шкідник. Я пригадую, у середині 80-років, як тільки
прийшла на роботу в район, у Тараканові посіяли кілька гектарів
«борщівника Сосновського». Вважалося, що це дуже молокогінна рослина.
Уже після того, як він виріс і його дали худобі, то тільні корови скинули
плід, а маленькі телята загинули після споживання їхніми матерямикоровами борщівника. З того часу ця зараза розповсюджується ледь не по
всій області.
А вже в розмові з керівником СФГ «Серпанок» Богданом Мирославовичем
Музикою дізналися про ще одного небажаного гостя «золотарника
канадського» який заволодіває пасовищами. Худоба його не їсть. Люди
його не знищують, тож росте він вже всюди.
Ось так йдемо в Європу, панове. Гадаєте, європейці за нас будуть робити
елементарне? Не надійтеся. До речі, "я був у Європі. І там радує око
насамперед все акуратно викошене, підстрижене, загороджене. Тож берімо
коси в руки і пробиваймо стежку у Європу. Іншого виходу нема.
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Перший в Україні
№47(14741) сміттєпереройний
завод запрацював у
нас
Валентина Сас

Альтернативним паливом для одного з найбільших підприємств області ПАТ «Волинь-Цемент» - віднині стало рівненське сміття. Уже сьогодні
побутові відходи заміняють цементникам 14 відсотків основного палива.
Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков у ході
робочого візиту на Рівненщину відкрив перший в Україні смґпєсортувальний завод. Підприємство розташувалося на території Шпанівськоі
сільської ради поблизу сміттєзвалювального полігону, який уже практично
використав свій ресурс.
Як зауважив Олег Проскуряков, «екологічна політика в державі перебуває
під патронатом Президента України, тож нині розробляють загальнодержавну стратегію поводження з відходами. До процесу їх переробки й утилізації
необхідно залучати інвесторів. Рівненщина вже продемонструвала ефективний приклад вирішення екологічної проблеми завдяки залученню іноземного капіталу». А в перспективі Олег Проскуряков планує зустрітися з цими
інвесторами, аби поширити досвід Рівненщини на інші регіони України.
Директор рівненського підприємства «Санком-Рівне» С.Євтушенко, який
також є одним з ініціаторів створення та інвесторів сміттєсоргувального
підприємства, розповів, що потужності заводу дозволяють переробляти
понад 120 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. Поки що
підприємство переробляє лише рівненське і здолбунівське сміття, але надалі
тут працюватимуть і з відходами з інших районів та навіть сусідніх
областей. На заводі сміття буде про ходити декілька етапів сортування, в
ході якого відділятиметься скло, метал та будівельні відходи.
Голова обласної державної адміністрації Василь Берташ зауважив, що,
окрім вирішення екологічної проблеми, завод принесе регіону ще й
економічний зиск; перероблені тверді відходи стануть альтернативним паливом для одного з найбільших підприємств області - ПАТ „Волинь-Цемент». Уже сьогодні перероблене сміття заміняє цементникам 14 відсотків
основного палива, а в найближчі роки цей показник наблизиться до 20%.
Це, а також використання шлаку, який утворюється в результаті спалювання, для виготовлення клінкеру дозволить знизити собівартість цементу, а
отже підвищить його конкурентоспроможність. Також це сприятиме
створенню нових робочих місць, зростанню надходжень до бюджетів усіх
рівнів і загалом покращенню добробуту краян, підсумував В. Берташ.
Міський голова Рівного Володимир Хомко також повідомив, що невдовзі на
старому сміттєзвалищі, яке нині займає понад 24 га і куди відходи звозилися останні півстоліття, пробурять свердловини і добуватимуть біогаз. На
сміттєзвалищі буде встановлена спеціальна установка, яка перероблятиме
газ на електроенергію і передаватиме її в мережі «Рівнеенерго». Старе
звалище з часом буде рекультивоване, а на його місці посадять дерева.
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Сказ - смертельна
№47(14741) хвороба тварин та
людей

Сказ - особливо небезпечна інфекційна хвороба всіх теплокровних тварин.
До хвороби сприйнятливі домашні та дикі тварини усіх видів, а також
людина. Характеризується гострим перебігом, тяжким ураженням
центральної нервової системи, завжди закінчується смертю тварин і людей.
Людина від сказу помирає у тяжких муках і при свідомості. Лікування
хвороби не розроблено. Щорічно у світі від сказу помирає 55 тисяч осіб - в
середньому одна людина кожні 10 хвилин. На Рівненщині останній випадок
захворювання на сказ людей зареєстровано 47 років тому.
Джерелом сказу є хворі тварини. Основний шлях проникнення вірусу сказу
в організм - це пошкодження шкіри внаслідок укусів, подряпин.
Встановлено, що вірус інколи може проникати через непошкоджені слизові
оболонки, можливе зараження оральним та аерогенним шляхом.
Клінічні ознаки хвороби в усіх тварин в основному подібні, але однією з
основних є водобоязнь (гідрофобія), утруднення під час ковтання рідини, поява судом
при Спробі пити воду. Тому сказ називають ще й гідрофобією. Перші
симптоми сказу схожі з симптомами грипу, включаючи підвищену
температуру, головний біль і втому. Потім хвороба поширюється на дихальну та центральну нервову системи. Розрізняють буйну і тиху (паралітичну)
форми прояву хвороби. Хворі на сказ тварини втрачають апетит, вони, як
правило, дуже виснажені На місці проникнення вірусу виникає свербіння і
тварини гризуть це місце, крутяться, качаються по землі, у деяких тварин
спостерігається слинотеча. При тихій формі перебігу хвороби тварини
проявляють дуже спокійну поведінку, але при цьому агресія може
проявитися в будь-який момент.
У тварин (особливо диких] змінюється поведінка, зникає відчуття страху,
втрачається обережність і вдень вони можуть з'являтись у населених
пунктах, місцях випасу й утримання худоби, нападають на людей та тварин.
Проблема сказу в нашій області є актуальною тому, що на її території
мешкає велика кількість диких м'ясоїдних іварин, які є потенційним
джерелом збудника сказу в природі. Проте основним носієм і джерелом збудника сказу є червона лисиця,
на яку припадає більше половини діагностованих випадків сказу. Також
важливу роль в епізоотичному процесі відіграють собаки і коти, в більшості
випадків безпритульні, територія проживання та добування корму яких
часто співпадає з територією полювання червоної лисиці, де й проходить
зараження вірусом,
В Україні близько 100 тисяч, а в нашій області понад 2 тисячі осіб кожного
року звертаються до медичних установ з приводу укусів тваринами, з яких
60% отримують антирабічну допомогу- За 10 останніх років в області захворіло на сказ 227 тварин, в т.ч. 119 лисиць, 67 котів, 27 собак і 14 тварин
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Василь Берташ
просить
врегулювати
питання видобутку
бурштину на
Рівненщині
прес-служба
Рівненської ОДА

Для цього голова облдержадміністрації пропонує розділити видобуток
"сонячного каменю" на промисловий і непромисловий. Про це повідомила.
Ліцензії на перший залишити за профільним міністерством, а дозволи на
розробку ділянок, які не мають промислового значення, видавати за спрощеною схемою – органами місцевого самоврядування. Таку ініціативу Василь
Берташ озвучив Президентові України Віктору Януковичу. Тож задля вирішення екологічної, соціальної та економічної проблем на Рівненщині Глава
держави доручив вивчити це питання спільно з профільним міністерством.
Відтак, під час робочої поїздки на Рівненщину Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков вислухав пропозиції місцевої влади
щодо детінізації видобутку бурштину. Василь Берташ переконаний, що необхідно створити сприятливі умови для легальної підприємницької діяльності у цій сфері. Це, в свою чергу, забезпечить жителів області робочими
місцями та соціальними гарантіями, а скарбниці усіх рівнів-надходженнями.
Відтак, учасники наради вирішили створити робочу групу, яка напрацьовуватиме зміни до нормативних документів, аби спростити порядок отримання спецдозволів та виділення земельних ділянок для непромислового видобутку бурштину. До її складу увійдуть представники Мінприроди України,
облдержадміністрації, інспекцій, правоохоронці і депутати.
Роботу експертів від Рівненщини координуватиме перший заступник голови
облдержадміністрації Анатолій Юхименко. Його завдання – спільно зі столичними фахівцями подати пропозиції до 1 жовтня щодо спрощення процедури надання в користування розвіданих родовищ бурштину-сирцю з попереднім визначенням непромислових ділянок для його видобутку. А доки
підготовлені робочою групою закони не вступили в дію, слід посилити
нагляд за поліськими надрами, багатими на "сонячний камінь", та жорсткіше
ставитися до порушників, зауважив урядовець.
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На Рівненщині
використання сміття
здешевить вартість
цементу

В цьому переконався Міністр екології та природних ресурсів України Олег
Проскуряков після відвідин ПАТ "Волинь-цемент". Про це повідомила
прес-служба Рівненської ОДА.
Йому презентували інноваційний енергоощадний проект, у реалізацію якого
іноземні інвестори до 2015 року планують спрямувати понад 300 мільйонів
євро. Завдяки впровадженню першого етапу підприємство вже зменшило
споживання газу в 14 разів. 93 відсотки імпортного енергоресурсу при
виробництві цементу тут замінили вугіллям.
Відсьогодні стартує другий етап – переведення в енергоресурс твердих
побутових відходів. Альтернативне паливо постачає на підприємство
нововідкритий сміттєпереробний комплекс. Там відходи сортують,
подрібнюють та перетворюють у новий вид альтернативного палива (так
званий "флафф"). Потому екологічно чистий "флафф"спалюють в обертових
печах ПАТ "Волинь-Цемент". Вартість теплової енергії від сміттєвих
брикетів вдвічі дешевша, ніж при використанні вугілля. Тож
альтернативним паливом із побутових відходів планують замінити 40
відсотків енергоресурсу.
Відтак, підприємство зможе щорічно економити орієнтовно мільйон євро.
Завдяки цьому планують на 15 відсотків знизити собівартість продукції.
Впровадження цього енергоощадного проекту зробить місцеву продукцію
більш затребуваною на іноземних і вітчизняних ринках.
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Енергоблок №2
РАЕС – у мережі

112. Телеканал
РТБ

4.07.2013

СБУ у Рівному
затримала
хабарників

1 липня о 0:01 енергоблок №2 Рівненської АЕС підключено до мережі.
Наразі потужність енергоблоку складає 50 %. Підвищення потужності
проводитиметься у відповідності до графіку навантаження. Енергоблок №2
з 19 травня перебував у резерві після проведення поточного ремонту.
У червні енергоблоками РАЕС вироблено 1 млрд. 177,9 млн. кВт*г
електроенергії. Планове завдання місяця виконано на 100,7%.
Станом на 8 годину 1 липня в роботі перебувають три енергоблоки
Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1745 МВт. Діє диспетчерське
обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих
енергоблоків та персоналу немає.
На енергоблоці №1 (ВВЕР-440) - 23 доба середнього плановопопереджувального ремонту. В ремонті – тепломеханічне обладнання
другого каналу системи безпеки. Виконано контроль верхнього блока
реактора. Триває перевантаження ядерного палива в активній зоні реактора.
Виконується вихоро-струмовий контроль теплообмінних трубок
парогенераторів. Проводиться ремонт циліндра високого тиску
турбогенератора ТГ-2, ремонт обох генераторів. Усі роботи виконуються
згідно з графіком.
За минулу добу енергоблоками Рівненської АЕС вироблено 42,8 млн. кВт*г
електроенергії, у червні - 1 млрд. 177,9 млн. кВт*г електроенергії та з
початку року – 7 млрд. 441,7 млн. кВт*г електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій
території не змінювався й перебуває у межах діючих норм
СБУ затримала двох інспекторів Державної фітосанітарної та екологічної
інспекції у Рівненській області за одержання неправомірної вигоди.
Інспектори налагодили протиправну схему систематичного вимагання та
одержання грошей від приватних підприємців за дозволи на експорт
підкарантинних товарів та вивіз товарної продукції, котра підлягає
екологічному контролю. Оперативники затримали обох правопорушників
«на гарячому» у службових кабінетах під час одержання неправомірної
вигоди. Наразі затриманим оголошено про підозру у вчинені злочину,
передбаченого ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Про це повідомила прес-група УСБУ в Рівненській області.
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113. РАЕС,
Новини

04.07.2013

РАЕС – AREVA:
визначення шляхів
співпраці

Визначенню напрямків подальшої співпраці щодо реалізації заходів з
підвищення безпеки АЕС України була присвячена нарада, яка проводилась
на проммайданчику Рівненської АЕС в перший день липня 2013 року.
Представники німецьких компаній "AREVA GmbH" і "IRT GmbH-Sempell
представили свої досягнення за підсумками реалізації «постфукусімських»
заходів на європейських АЕС.
Комплексна зведена Програма підвищення безпеки діючих енергоблоків
АЕС України (КзППБ) і Комплексна програма модернізації включають
заходи, які враховують уроки фукусімських подій. На Рівненській АЕС ряд
удосконалень був виконаний у рамках продовження експлуатації
енергоблоків № 1,2. Досвід авторитетних в атомній енергетиці компаній
цікавий для українських атомників у зв'язку з початком роботи щодо
продовження терміну служби енергоблоку № 3 РАЕС та додатковими
«постфукусімськими» вимогами до безпеки атомних енергоблоків,
Іоганнес Гебарт, віце-президент "AREVA GmbH", та Рольф Янке, директор
з ядерної безпеки "AREVA GmbH", які очолювали делегацію гостей, надали
фахівцям РАЕС інформацію про виконання "постфукусімських» заходів у
Європі. Серед презентованих матеріалів спеціалістів Рівненської АЕС
зацікавили методи розробки кваліфікації елементів енергоблоку;
забезпечення сейсмостійкості елементів систем і споруд, важливих для
безпеки; забезпечення підживлення та охолодження басейну витримки
відпрацьованого палива та забезпечення аварійного електропостачання в
умовах тривалого повного знеструмлення АЕС; впровадження систем
промислового телебачення з датчиками пожежної сигналізації та
пожежогасіння; впровадження заходів щодо зниження концентрації водню і
надлишкового тиску в гермооболонці реакторного відділення.
Як зазначив заступник головного інженера ВП РАЕС Сергій Григораш,
досвід компаній "AREVA GmbH" та "IRT GmbH-Sempell", які займаються
розрахунками, проектуванням, аналізом і виготовленням обладнання для
АЕС, дуже актуальний. Співпраця РАЕС з AREVA вже має позитивну
практику. Так, ця компанія постачала для нашої станції обладнання для
системи допалювання водню, брала участь у модернізації системи контролю
герметичності тепловиділяючих збірок. Досвід компаній AREVA і "IRT
GmbH-Sempell", накопичений ними при реалізації «постфукусімських»
заходів на європейських АЕС, буде корисним для наших спеціалістів при
формуванні концепцій і підходів у сфері підвищення безпеки.
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Збитки, яких зазнають селяни від набігів диких кабанів, мають
відшкодовувати користувачі мисливських господарств, акцентував голова
облдержадміністрації Василь Берташ. Для цього необхідний відповідний
закон, втім процедура ухвалення зазвичай затяжна. Тож аби якнайшвидше
захистити аграріїв, очільник області пропонуватиме затвердити відповідний
порядок компенсації обласним депутатам. Адже саме у рішенні сесії надають
дозвіл на оренду мисливських угідь. Нині їх отримали 72 користувачі.
Загалом вони орендують 1 мільйон 436 тисяч гектарів мисливських угідь.
Здебільшого права на користування надані на 15 – 20 років. Тож Василь
Берташ наголосив, що господарі мають контролювати кількість поголів’я,
аби воно не завдавало шкоди селянам, а якщо ж відстежити не вдалося, то
аграрії мають отримувати компенсацію за заподіяну кабанами шкоду. В
іншому ж разі користувач втратить дозвіл на оренду угідь, оскільки депутати
зможуть надати таке право більш відповідальному та добросовісному
господареві. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Дикі свині „дістали” Шкоду, що її завдають дикі тварини жителям населених пунктів
Віктор Шклярук
Костопільщини, важко й уявити. Вони нищать городину, посіви тощо.
Проблему з дикими кабанами розглянули на сесії районної ради. Депутати
повідомили, що така ситуація найгірша в Підлуж енській та сусідніх
сільських радах. Нині думають, як зупинити тваринне свавілля. З цього
приводу звернулись до вищих органів влади.
Закрити чи
На засіданні Костопільської райради йшлось про ветсанзавод, який викидає в
реконструювати?
атмосферу шкідливі речовини після переробки та утилізації залишків
Віктор Шклярук
тваринного походження, які везуть з усієї області та сусідніх областей.
Керівництво запевнило, що цю проблему за участю облдержадміністрації
вирішить найближчим часом вже у липні цього року
Колись проводились дні культури населених пунктів. Нині ситуація залежить
З бур’янами
від совісті місцевої влади. Та, як бачимо, багатьом керманичам байдуже,
боремось і ми,
яким є підпорядкований їм населений пункт. Й деякі люди не цікавляться
Богдан Масовець
чистотою та забур’яненістю за межами власних помешкань, але насіння
небезпечних для здоров’я людей бур’янів може швидкого поширюватись.
Пропонуємо приєднатись до акції „Зробимо наш край чистим інші молодіжні
організації, депутатів усіх рівнів і тих, кому болить душа за рідний край.
Зокрема, вирішено поїхати й покосити бур’яни у с. Залужжя Дубенського
району.
Шкоду від диких
кабанів
виплачуватимуть
мисливські угіддя?
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До Рівненського
протитуберкульозно
го диспансера не
пускають водні
перешкоди
Анна Махно,
Олександр
Піддубний,Володимир Захаров
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"Санком"
запровадив
щомісячні
соціологічні
опитування серед
мешканців Рівного

Паводок біля обласного протитуберкульозного диспансеру. Щоб дістатися
медзакладу, треба вправно стрибати або взувати гумові чоботи. Вода по
вулиці тече вже другий тиждень, однак звідки вона і хто має долати
стихійне лихо - досі так і не з'ясували. Та й це захист не надійний. Бо щоб
пройти вулицею Дворецькою, і власне дістатися медзакладу через цю
калюжу та залишитись охайним, треба бути ледь не акробатом.
От і пані Ользі вийти сухою із води, у прямому сенсі цього слова - не вдалося. Добре, каже, що вологі серветки в сумці були. Ними багнюку з ніг і
витерла. Борис Онофрійчук цією вулицею кожного дня йде на роботу. Він
технічний працівник тубдиспансеру. У чоловіка вже є власний метод долати
воду, щоб взуття сухим лишалось. І доки по дорозі на вигляд вода прозора
тече, то вже за метр - стояча, аж зацвіла. Це ще нічого, розповідають в
протитуберкульозному, а як дощ піде, то хоч пливи. І проблема не нова.
Вже кілька років, мовляв, звертаються до різних інстанцій.
Після приїзду знімальної групи за деякий час на Дворецькій з'явились і
робітники, ймовірно з водоканалу. Територію оглянули і тільки й того.
Коли зроблять - невідомо, як і те, хто зробить. В Рівнеоблводоканалі, телефоном повідомили, що за цю воду підприємство не відповідає. Натомість в
управлінні ЖКГ запевняють, жодних заявок про витоки не надходило.
Не лише отримувати бонуси і заощаджувати, а й висловити свою думку,
тепер можуть рівняни в рамках програми лояльності. "Санком" запровадив
соціологічні щомісячні опитування серед мешканців міста. Стосуються
вони як роботи підприємства, так громадського життя міста загалом.
У червні цікавилися думкою рівнян щодо питання знищення безпритульних
собак. Думки за і проти щодо закону, який це забороняє, висловили понад
п’ять з половиною тисяч клієнтів "Санкому". Як результат, 54 % вважають,
що необхідно скасувати таку законодавчу ініціативу, 46% за те, щоб все
залиши без змін.
Ідею повної заборони продажу алкоголю після 22 години рівняни
підтримали у більшості відсотках. Це друге питання, яке поставили
мешканцям міста представники підприємства "Санком" у червні. Результат
- 85 % підтримали цю ідею. Хоча, думки з цього приводу у рівнян різні.
Тож не лише отримувати бонуси, заощаджувати, а й висловити свою думку
відтепер можуть рівняни. Представники "Санкому" вважають, в рамках
програми лояльності мешканці в дечому навіть впливатимуть на вирішення
проблемних питань та розвиток міста. Всього ж станом на червень місяць у
програмі лояльності зареєстровано майже шість тисяч рівнян.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

120. Телеканал
„Рівне-1”

11.07.2013

Рівненська молодь
знову прибирала у
парку біля ПДМу
Катерина Мункачі,
Володимир Захаров
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Шкода від диких
кабанів - на плечі
орендарів

У Рівному з парку, що біля ПДМу майже чотири місяці не вивозять сміття.
Ще у квітні на під час акції "Зробимо Україну чистою" рівненські активісти
прибирали цю зелену зону, Однак пакети із непотрібом так ніхто і не вивіз.
За цей час безпритульні собаки порозривали пакети та порозтягали сміття.
Поприбирати заново та виправити незакінчену справу вирішила рівнянка
Ольга Дутка. Вона і зібрала волонтерів.
Рівнянка Ольга Дутка зараз вдома на канікулах. Вільний час вона вирішила
проводити з користю. Сьогодні зібрала активістів для прибирання парку
біля палацу дітей та молоді. Такі заходи постійно організовує Львівська
громадська організація "Екологічний опір". Вона існує більше року, відтак
Ольга, яка навчається у Львові знайома із її роботою. Кредо цих активістів,
- захищати екологію, - вирішила застосувати в нашому місті. Де прибирати довго не думала.
Волонтерів для прибирання у парку Ольга запрошувала через соціальну
мережу. Говорить, боялась, що взагалі ніхто не прийде. Втім зібралось 9
небайдужих рівнян. Серед них і Максим Бартосевич. Не влаштовує
екологічна ситуація в Україні і Наталію Колоднюк. Становище, у якому
часто знаходяться зелені зони, вважає ганебним для нашої нації. Говорить,
рівнянам далеко до "культури викидання сміття". Як доказ - оцей парк.
Спонсорів волонтери не шукали, гумові рукавички та сміттєві пакети
купляли власним коштом. Скільки назбирають непотребу ще не знають,
однак переконують залишати пакети зі сміттям посеред парку не
збираються. Їх віднесуть до найближчих сміттєвих баків.
Збитки, яких зазнають селяни від набігів диких кабанів, мають
відшкодовувати користувачі мисливських господарств, вважає голова
облдержадміністрації Василь Берташ.
Для цього необхідний відповідний закон, втім процедура ухвалення зазвичай
затяжна. Тож, аби якнайшвидше захистити аграріїв, Очільник області, як
повідомили прес-служби облдержадміністрації, пропонуватиме затвердити
відповідний порядок компенсації обласним депутатам. Доже саме рішеннями
сесії надають дозвіл на оренду мисливських угідь. Нині їх отримали 72
користувачі. Загалом вони орендують 1 мільйон 436 тисяч гектарів
мисливських угідь. Здебільшого права на користування надані на 15-20
років. Тож Засиль Берташ наголосив, що господарі мають контролювати
кількість поголів'я, аби воно не завдавало шкоди селянам, а якщо ж
відстежити не вдалося, то аграрії мають отримувати компенсацію за
заподіяну кабанами шкоду. В іншому ж разі користувач втратить дозвіл на
оренду угідь, оскільки депутати зможуть надати таке право більш
відповідальному та добросовісному господареві.
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Річка терпить через
вузькі береги
Нєля ЗАБОЛОТНА

Гідрографічна мережа Рівненщини складається зі 170 річок та більш як тис. струмків. Сумно, але факт: значна їх
частина поступово забруднюється скидами стічних вод, промисловими та сільськогосподарськими відходами.
Досі наші річки частково самоочищалися завдяки збереженню певного екологічного балансу в природі, і значну
роль у цьому відігравали захисні прибережні смуги та водоохоронні зони. Але дедалі частіше люди руйнують
створену екосистему, не розуміючи, що тим самим шкодять перш за все собі та своїм дітям. У гідрологічному
відношенні Рівне розташоване в басейні ріки Прип'ять. Через наше місто протікає річка Устя зі своїми притоками;
річкою Безоднею та струмками Тиннівка й Боярчик. На Усті створені Басівкутське водосховище і три ставки
гідропарку. Всі ці водойми страждають від забруднень та недбалого ставлення оточуючих.
- Є таке поняття - «землі водного фонду», - розповів начальник управління земельних відносин Василь Парчук. Згідно зі статтею 58 Земельного кодексу України до них входять землі, зайняті водними об'єктами, прибережними
захисними смугами, гідротехнічними спорудами і т. д. Вони можуть перебувати як у державній, так і в
комунальній або приватній власності. Згідно з правилами використання за рішенням місцевих виконавчих органів
передаються в постійне користування землі водного фонду тільки державним водогосподарським організаціям для
догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами
водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо. Фізичним особам такі землі органи місцевого самоврядування
можуть надавати в оренду, але тільки для певних цілей. Наприклад, для сінокосіння, для розведення риби,
культурно-оздоровчих, спортивних і туристичних цілей і т.д. Користувачі земель водного фонду зобов'язані
охороняти їх від ерозії, підтоплення, інших видів руйнування, від забруднення відходами виробництва, хімічними,
радіоактивними речовинами, стічними водами та пестицидами.
Межі водоохоронних зон встановлюються відповідно до проектів землеустрою і забезпечують сприятливий
режим існування водного об'єкта. їх ширина залежить від характеру господарювання поблизу річки, рельєфу
місцевості, можливості затоплення та підтоплення, крутизни берегових схилів, експозиції, типів ґрунтів, наявності
ерозійних процесів. Прибережні захисні смуги входять до складу водоохоронних зон. Їх межі встановлюються
відповідно до положень водного і земельного кодексів України, Є чітко визначені норми: для малих річок,
струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари ширина прибережних захисних смуг становить 25
метрів; для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад З гектари - 50 метрів; для
великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. При крутизні схилів понад три градуси мінімальна ширина
прибережної захисної смуги подвоюється.
Наприклад, для Усті, що віднесена до малих річок, межі прибережних захисних смуг становлять 25 метрів, а для
Басівкутського водосховища - 50, - уточнює начальник управління земельних відносин. - При погодженні проектів
землеустрою ці норми враховуються управлінням містобудуванням та архітектури та управлінням Держземагентства міста, адже саме вони дають необхідні висновки. На підставі розробленого і погодженого проекту
землеустрою наше управління готує проекти передачі земельних ділянок у користування. Ділянки прибережних
смуг мають чітко визначені обмеження у використанні. Наприклад, на їх території забороняється будівництво і
обслуговування житлових будинків, комерційних споруд і будівель. Але це - в ідеалі. Насправді ж не на всій
протяжності річок, струмків, обабіч водосховищ збережено визначені законодавством норми ширини
прибережних захисних смуг. Справа в тому, що технічну документацію зі встановлення водоохоронних зон та
прибережних смуг водойм і малих річок у межах Рівного розробляли у 2000 році. На той час ще не набрав
чинності Земельний кодекс України. Тому документи З установлення водоохоронних зон та прибережних смуг у
межах нашого міста базувалися на положеннях Водного кодексу, у 88 статті якого зазначено: «У межах існуючих
населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися».
Тому на деяких ділянках маємо значно вужчі від норми захисні смуги. Наприклад, на вулиці Біляшівського за 1520 метрів від води розташовані житлові будинки. Хоча за правилами там повинна бути прибережна смуга 50 метрів. Подібні ситуації спостерігаються і в інших районах міста. Візьмемо річку Устя, яка від південно-східної межі
міста до Басівкутського водосховища мас прибережну смугу шириною 25 метрів, за винятком ділянки
примикання житлового масиву Новий двір, де ширина прибережної смуги протяжністю 400 метрів по правому
берегу становить усього 10 метрів, а інколи звужується й до 5-7 метрів. Причина та сама - вже наявна на час
встановлення водоохоронних зон забудова або землеволодіння. Але все ж таки більшість прибережних смуг
відповідає сучасним нормам - 25 або 50 метрів. Вони можуть використовуватися для провадження господарської
діяльності за умови обов'язкового виконання вимог, передбачених Водним, Земельним кодексами та іншими нормативними документами.
Чим загрожує звуження прибережної захисної смуги? Звичайно ж, забрудненням водойми. У річку потрапляють
нечистоти. Коли поряд із нею влаштовують городи, де використовують хімічні добрива та пестициди, то вони,
хочеш не хочеш, потрапляють у воду, так само, як і гній. Поступово руйнуються, замулюються береги. Кожен
такий випадок потребує ретельного дослідження й усунення негативного впливу на чистоту наших річок.
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ТзОВ „Агат авто”
(м. Рівне. вул. Млинівська, 18) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

124. Газета
„Експрес”

11-18. 07.
2013 №73
(7036)

На полях
хазяйнують... дики
На Рівненщині
селянські угіддя
масово нищать
вепри ,
Тетяна Буйволова

Вид діяльності підприємства – торгівля автомобілями та легковими
автотранспортними засобами. Джерелом викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря є труби топкової. У процесі виробництва в атмосферне
повітря викидаються найбільш поширені забруднюючі речовини: діоксид
азоту 0,27 т/рік, оксид вуглецю 0,0045 т/рік. За величинами викидів
забруднюючих речовин підприємство не підлягає взяттю на держоблік.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не роблять суттєвого
внеску в рівень забруднення атмосферного повітря. Зауваження громадських
організацій та окремих громадян можуть надсилатись протягом 20 днів з
моменту публікації до приймальної Рівненської райдержадміністрації
Дикі тварина витоптують та пожирають зелені насадження. Щороку таке на
Поліссі повторюється. Як люди борються з дикими тваринами? Хто має відшкодовувати збитки?
Мисливські господарства межують з городами селян у п'яти районах
області, як наслідок, люди втрачають урожай через набіги кабанів, їхні
городи стали годівницею для диких тварин. Селяни бояться, що цього, року
знову можуть залишитися без врожаю картоплі і зернових.
"Зернина тільки набирається молочком, він її висмоктує, просто вичавлює,
з'їдає небагато, а шкоду завдає велику, — бідкається Сергій з Вербного. —
У нас всі поля між лісом, якщо
городити, то треба весь ліс городити. Як із ними боремося? Опудала ставимо, а більше нічого зробити не можемо. Кабан підриє і залізе, куди схоче".
"Останніми роками чисельність диких кабанів зросла, — каже Ігор
Запухляк, начальник управління Держветмедицини в Сарненському районі.
— Найбільше їх у північних регіонах. Раніше були колгоспні поля, тепер їх
не засівають і диким тваринам нічим живитися, тому вони мігрують до
селянських угідь. Це проблема для нас. Доже вони нищать посіви, а ще
можуть бути переносниками небезпечних недуг".
Збитки, яких зазнають селяни від набігів диких кабанів, мають відшкодовувати користувачі мисливських господарств. На цьому акцентує влада. Тож,
аби захистити аграріїв, спільник області пропонуватиме обласним
депутатам затвердити відповідний порядок компенсації. Адже саме у
рішенні сесії надають дозвіл на оренду мисливських угідь. Нині їх отримали
72 користувачі. Загалом вони орендують майже 1,5 мільйона гектарів
мисливських угідь. "Господарі мають контролювати чисельність поголів'я,
аби воно не завдавало шкоди селянам, — каже Василь Берташ, голова
облдержадміністрації. — Інакше користувач втратить дозвіл на оренду
угідь, оскільки депутати зможуть надати таке право відповідальнішому та
сумліннішому господареві".
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Побачили
каналізаційну яму
без кришки телефонуйте у
водоканал, Андрій
Дроздов
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Замість
сміттєзвалища –
спорткомплекс
Прес-служба
облдержадміністрації'

Лише за шість місяців цього року з водопровідно-каналізаційних мереж
Рівного поцупили 90 чавунних кришок люків (43 з водопровідних та 47 з
каналізаційних мереж). Крадії комунального майна зривають кришки,
залишаючи на їх місці надзвичайно небезпечні ями-пастки.
Звісно, чергові бригади «Рівнеоблводоканалу» здійснюють щоденний огляд
своїх об'єктів, а викрадені люки одразу ж замінюють. Проте, як ідеться а
повідомленні прес-служби водопостачального підприємства, це не гарантує
тривалої безпеки. Встановлені кришки викрадають, тож загроза нещастя
виникає Знову й знову. Особливо в погану погоду.
Відтак, «Рівнеоблводоканал» звертається до рівняй та мешканців області
оперативно повідомляти за телефоном цілодобової аварійно-диспетчерської
служби 22-22-44 про випадки виявлення викрадених люків та відкритих
колодязів і за можливості максимально точно вказувати розташування
люка, орієнтуючись на найближчі будинки. Це допоможе вчасно запобігти
травмуванню перехожих і виникненню аварійних ситуацій.
У с. Карпилівка Рівненського району місцевий фермер на місці колишнього
стихійного смітника побудував сучасний спортивно-оздоровчий заклад.
Тут є міні-футбольне поле зі штучним покриттям, 25-метровий басейн,
система саун, а також місць для відпочинку. Водночас соціальновідповідальний бізнесмен планує й далі розвивати інфраструктуру села.
Тож у перспективі поблизу спорткомплексу мають з'явитися криті тенісні
корти, стіна для скелелазання, лижна гірка та дитячий майданчик.
Ще місцевий підприємець хоче відкрити готель, а також кафе. За підтримку
всіх починань і сприяння в реалізації нових проектів він дякує місцевій
владі. Каже, що без допомоги не впорався б із паперовою тяганиною та
проходженням усіляких дозвільних процедур. Відтак, люди не мали б у
своєму селі потужної сфери обслуговування. Нині ж для здорового способу
життя та відпочинку населення є асе необхідне. А щоб сільським дітям
змістовне дозвілля було доступнішим, підприємець пропонує їм знижки.
- Такий соціально-відповідальний бізнес і надалі матиме підтримку влади
всіх рівнів, - зауважив в.о. голови облдержадміністрації Анатолій
Юхименко. - Адже завдяки таким підприємцям села мають сучасну
інфраструктуру, як того й вимагає Президент України. Крім того, власник
фермерського господарства обробляє 100 гектарів землі поблизу села
Карпилівка, займається виробництвом м'ясо-ковбасних виробів та меблів,
працевлаштовує місцевих жителів та наповнює бюджет.
Тож досвід залучення соціально-відповідального бізнесу до розбудови
сільських територій поширюватимуть в області й надалі, підсумував
Анатолій Юхименко.
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Не сміття, а гроші
валяються у дворах
і на вулицях Рівного
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Чи загрожують Усті
пестициди
Неля Заболотна

Забруднення малих річок - проблема загальнодержавна. І якщо на промислові забруднення, на зливання у воду
вмісту септиків і тому подібні речі ще якось можна вплинути, то потрапляння в річку хімічних засобів, які
використовують у сільському господарстві, не завжди піддається контролю.
Пестициди становлять серйозну загрозу для нашого з вами життя. Мало того що ми їх вживаємо через вирощені
овочі та фрукти, то ці хімічні сполуки легко потрапляють у питну воду.
Інтенсивне землеробство - головна причина широкого використання хімічних речовин, які можна сміливо назвати
отрутою. З кожним роком кількість і різноманітність засобів захисту рослин із загальною назвою „пестициди"
зростає, а безпечність людей у їх використанні збільшується. Спостерігається масове застосування пестицидів не
тільки у великих сільськогосподарських підприємствах, алей у малих фермерських господарствах, на приватних
городах. Переваги вони мають тимчасові, а наслідки – не передбачувані. Наскільки небезпечним є вміст пестицидів у рівненських водоймах, наші кореспонденти дізнавались у фахівців. Там покропили поле, а через день чи
два пішов сильний дощ, і значну частину пестицидів змило у ставки.
Щодо розорювання прибережних захисних смуг, то Андрій Паламарчук наголосив на серйозній проблемі, яка
спостерігається в нашій області - на одну й ту ж земельну ділянку часто-густо знаходяться два власники. Це стає
причиною конфліктів і повного непорозуміння.
- Був випадок, коли орендар ставка чітко визначив межі прибережних смуг, всі документи на землю у нього були.
У той же час селяни, власники довколишніх паїв, також мали документи на цю землю і почали використовувати її
під городи. Звичайно, отрута у такому разі (а тепер усі обробляють посіви пестицидами, гербіцидами і т.д.)
потрапить у воду. Ми виявляємо такі випадки, накладаємо штрафи на порушників, але це тимчасові дії. Необхідно
чітко визначити межі прибережних смуг і дотримуватися чинного законодавства щодо їх збереження.
Виявити вміст пестицидів у воді можна в декількох лабораторіях міста, серед яких, зокрема, лабораторія
держсанепідслужби області. Але, як повідомив головний спеціаліст санітарно- гігієнічного відділу головного
управління Держсанепідслужби в Рівненській області Василь Литвин, для санітарних лікарів це також проблемне
питання.
Серед хвороб, які можуть з'явитися у людини внаслідок токсикації організму пестицидами, відмічають злоякісні
пухлини {в основному пухлини печінки), хромосомні порушення, хвороби обміну речовин, аномалії розвитку,
алергії, масові отруєння тощо. Більш як половину пестицидів належить до мутагенів -речовин, які змінюють
спадкову природу живих організмів, включаючи людину. Враховуючи тривалий прихований період появи ряду
небезпечних захворювань і порівняно недавній початок масового використання пестицидів, проблема потребує
серйозного вивчення.
У прибережних захисних смугах уздовж річок то навколо водойм забороняється розорювання земель (крім
підготовки і ґрунту для залуження і залісення), а також і садівництво і городництво.
- Лише в лабораторіях трьох установ держсанепідслужби на місцях є спеціалісти, які можуть визначити вміст
пестицидів у воді, і то лише обмежену кількість найменувань. Причина – у недостатньому фінансуванні структури
та скороченні досвідчених фахівців. В основному такі дослідження проводимо з настанням купального сезону.
Наприклад, цього року до нашої лабораторії вже привезли зразки води з річок Дубенського, Сарненського,
Костопільського та Острозького районів. Поки що все в нормі. За минулий рік з усіх водойм області було
відібрано 73 проби води, і перевищення вмісту пестицидів у жодній з них не встановлено.
Зважаючи на те, що у нас працюють досвідчені фахівці, спеціалісти старої школи, які знають, з яких ділянок
водойми краще брати проби, то турбуватися не варто, - наголошує фельдшер-лаборант токсикологічної
лабораторії з визначення пестицидів Галина Заваліна. - Ми вже провели аналізи відібраних цього року зразків і у
воді не виявили навіть таку стійку групу пестицидів, як хлорорганічні. Аналізи проводимо на наявність основної
діючої речовини, яка є в цілому списку найменувань препаратів. Приміром, імідаклоприд, на основі якого
створено Конфідор, Престиж, Антижук, тобто більшість засобів для захисту пасльонових від колорадського жука.
У першу чергу досліджуємо вміст стійких пестицидів хлорорганічної групи і тих, які широко застосовуються в
сільському господарстві. Постійно освоюємо нові методики досліджень, вивчаємо нові препарати. При
нормуванні залишкової кількості пестицидів у різних середовищах користуємося Державними санітарними
нормами та правилами (ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001). Визначаємо також наявність заборонених речовини.
Гектахлор, наприклад, - дуже стійка речовина з довгим періодом розкладу, яка не має міститись у харчових
продуктах. її концентрація у водоймах також обмежена нормами, але там вона нейтралізується природним
способом.
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- Такі хімічні сполуки зараз не використовуються, а до водойм потрапляють дуже рідко, тільки під час
аварійних ситуацій, - додає Василь Литвин. - Рік у рік списки пестицидів змінюються - на зміну старим формам
приходять малотоксичні речовини, які швидко розкладаються, тому в наших водоймах пестицидів майже немає.
Ми в основному працюємо за скаргами та заявками: або вивчаємо наслідки потрапляння у воду отруйних речовин,
або ж здійснюємо профілактичний нагляд. Перед нами не стоять екологічні завдання перевірки стану водойм від
витоків до стоків. Але в рекреаційний період проводимо дослідження води у водоймах області.
За даними ЮНЕСКО, пестициди в забрудненні біосфери землі займають восьме місце після таких речовин, як
нафтопродукти, ПАР, фосфати, мінеральні добриво, важкі метали, окиси азоту, сірки, вуглецю та інші сполуки.
Звичайно, однієї перевірки на рік недостатньо, погоджуються фахівці, але якщо мова йде про міські водойми, то
турбуватися щодо пестицидів у них не варто
Збереження регламенту щодо використання пестицидів контролює фітосанітарна інспекція області. Свою точку
зору щодо проблеми нам висловив завідувач сектора моніторингу технологічного забезпечення Державної
фітосанітарної інспекції Рівненської області Віталій Процюк.
- Переконаний, що в межах міста пестициди не використовуються. Принаймні, у великих кількостях, - підкреслив
він. - Потрапляти ж у воду пестициди можуть тоді, коли великі землевласники розорюють водозахисні зони,
прибережні захисні смуги та підводять поля до самої водойми: річки, ставка чи озера. Та навіть це не є загрозливим у наш час, адже сучасні препарати у своїй більшості використовуються в мінімальній кількості - 15-20
грамів на гектар. Якщо ж мова йде про гербіциди, що також віднесені до пестицидів, то їх кількість при використанні дещо більша – літр-півтора на таку житлову площу. Коли гербіциди вносяться в грунт недалеко від
водойми, то це становить певну небезпеку. Але знову ж таки - у разі порушення санітарних норм та регламенту,
який передбачає норми використання кожного препарату (певну кількість разів І за певний період до збирання
культури).
- У присадибних ділянках, яких достатньо поруч з міськими водоймами, нерідко не зберігаються ні ширина
захисне» смуги, ні норми використання препаратів. Що робити у таких випадках?
- Підвищувати грамотність населення, - відповідає наш співрозмовник, - бо людина в першу чергу труїть себе
та своїх дітей. На приватних городах найчастіше використовують інсектициди та фунгіциди. Візьмемо
розповсюджене тепер протруювання картоплі перед посадкою. Люди чомусь вважають, що це хороший метод
позбавитися колорадського жука, і не задумуються про те, що понаднормовий вміст отрути на бульбах - бомба
сповільненої дії.
По-перше, препарат потрапляє у землю, а потім через фунтові води - в колодязі біля осель. По-друге, він має
здатність накопичуватися в тій ж картоплі не встигає вивестися до збирання врожаю. Особливо небезпечно
обробляти в такий спосіб ранню картоплю, яка стовідсотково буде отруєною. Щодо насичення пестицидами
водойм - дивлюся більш оптимістично. У приватних господарствах пестициди використовують у значно меншій
кількості, бо вони недешеві. А те, що потрапляє в річку, дуже швидко розчиняється. Крім того, більшість
препаратів має системну дію, тобто всмоктується самими рослинами і в них же залишається. Великі виробники
сільськогосподарської продукції,
Відповідальні господарники. Вони проходять відповідне навчання, отримують посвідчення та допуск роботи з
пестицидами, добре знають санітарні норми, індивідуальні правила захоронення і перевіряють їх роботу:
збирають дані про те, які культури, чим і коли було оброблено. Також контролюємо номенклатуру, кількість і
якість препаратів, якими користуються сільгоспвиробники. В Україні можна використовувати тільки ті
препарати, які дозволені до використання Переліком
пестицидів і агрохімікатів. Якщо знаходимо підприємство, яке торгує хімікатами або використовує препарат, не
зареєстрований в Україні чи фальсифікований, то накладаємо адміністративне стягнення і забороняємо препарат
до використання або ж вилучаємо з торгівельної мережі. Спеціалісти переконані: пестициди у водоймах міста не
загрожують рівнянам. Їх кількість майже ніколи не перевищує встановлені норми, та й самі препарати з кожним
роком стають безпечнішими. Ще один плюс - сучасні «труйники» досить дорогі і на присадибних ділянках їх
використовують дедалі менше. Але чи варто на цьому заспокоюватися? Є маса підробок, дія яких не визначена
ніким. Та й люди, буває, сиплють на городи отруту 20 річної давності, збережену ще їх бабусями. Є господарники,
які розпилюють пестициди з літаків над головами людей та над тими ж водоймами. Тому загрозу пестицидів у
воді ніхто не відміняв.
Довідково
* Пестициди - небезпечні речовини антропогенного походження. Вони призначені для боротьби шкідливими
організмами, хворобами рослин Г вважаються високотоксичними хімічними сполуками, надзвичайно шкідливими
для всього живого. Залежно від призначення пестициди поділяють на окремі групи: інсектициди знищують комах,
фунгіциди діють на гриби, гербіциди використовують для знищення бур'яній і так далі.
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Зоопарку підкинули
грошей
Лариса САДОВА

Оскільки Рівненський зоопарк є сезонною та неприбутковою установою,
то без дотації з міського бюджету він обходитися не може. Адже доходи від
своєї основної діяльності зоопарк отримує у весняно-пітній період. У
холодну пору року, попри те що в цей час суттєво зростають витрати на
утримання колекції тварин, а також споруд і будівель зоопарку, він
залишається без засобів до існування.
З огляду на це в рамках Програми підтримки а бюджеті міста на цей рік
передбачили для зоопарку 1 мільйон 614 тисяч гривень фінансової
підтримки та ще додатково з міського природоохоронного фонду-200 тисяч
гривень на обладнання та розширення вольєрів африканських левів.
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1. Інвестор (замовник)- УКБ Рівненського міськвиконкому Поштова і
електронна адреса: 33028, м. Рівне, вул.. Лермонтова, 6; ukb@ukrwest.net
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): ділянка
річки Усті від шлюзу-регулятора Басівкутського водосховища до мосту на
вул. Степана Бандери, прилегла до річки територія.
3.Характеристика діяльності (об'єкта): розчистка, поглиблення та
берегоукріплення р. Устя, влаштування дренажної системи на прилеглій
території орієнтовною площею 10 га. Технічні і технологічні дані: термін
експлуатації - 50 років.
4.Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: поліпшення
екологічного стану, гідробіологічних умов річки, ліквідація застійних зон і
заболоченості руслової частини та прилеглої території.
5.Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації: земельних додаткового відводу земель не потрібно; сировинних - камінь гранітний для
габіонів - 1500 м3 та щебінь 125 м3 (з Житомирського кар’єру), геотекстиль
– 5300 м2, рослинний грунт – 6070 м3, насипний грунт - 26000 м3 із м. Рівне;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) - згідно з нормативами використання; водних - господарчо-питна бутильвана; трудових - при будівництві визначаєся проектом.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): при
будівництві - 7 шт. машин і механізмів; при експлуатації не потрібно.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:
додаткових спеціальних обмежень не потрібно.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:
не потрібна.
9.Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації)
на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат не змінюється; повітряне незначний, під час будівництва (вихлопні гази, пил); водне - вплив на іхтіофауну і гідробіонтів під час будівництва незначний, під час експлуатації позитивний; грунт - незначний під час будівництва, під час експлуатації –
позитивний; рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - не передбачається; навколишнє соціальне середовище - позитивний; навколишнє
техногенне середовище - не змінюється.
10.Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходів виробництва не
утворюється.
11.Обсяг виконання ОВНС: згідно зДБНА.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості; пропозиції подавати в Управління капітального
будівництва Рівненського міськвиконкому: м. Рівне, вул. Лермонтова, 6,
тел. 0(362) 22-14-14, щоденно з 13.00 до 16.00 із понеділка по четвер.
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Заява про НАМІРИ
Управління
капітального
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Рівненського
міськвиконкому
„Розчистка,
поглиблення та
берегоукріплення р.
Устя”

131. Телеканал
„Рівне-1”

19.07.2013

Чи законно зрізали
плодючу вишню у
Рівному?
Діана Білоконенко,
Ігор Прокопчук

132. Телеканал
РТБ

19.07.2013

Дозиметрична
паспортизація
сприятиме розвитку
сільських територій

Зрізана вишня котрий день не дає спокою жителям вулиці Князя Романа.
Вони повідомили про це телеканалу у рубриці "Народний репортер", що на
нашому сайті. Розібратися у ситуації вирішили наші кореспонденти. Вони
з'ясували , що у ході запланованої чистки вулиці від сухих дерев та гілля
працівники міського тресту зеленого господарства прибрали і плодове
дерево. Мешканці ближніх будинків запевняють - воно було зеленим. Чому
вишню зрізали - не розуміють.
Пантилей Горчак як завжди дорогою на дачу зупинився випити кави. Та,
розповідає, автомобіль у затінку припаркувати не вдалося. Вишня росла тут
давно. Місцеві мешканці розповідають, колись у неї влучила блискавка.
Дерево розкололось на три частини, дві з яких залишились зеленими.
Зрізали ж вишню під корінь чотири дні тому працівники міського тресту
зеленого господарства. З того часу обурення жителів не втихає.
Документів не було. І це, запевняють спеціалісти, норма. Дерево було аварійним. Повністю струхла серцевина та одна третя дерева. Якщо ж чистка
не аварійна, а санітарна, омолоджувальна чи формувальна - документи готують заздалегідь. Горе-вишню прибрали, та місце наразі не пустує. Пеньку
від роду чотири дні. І він, як свідчить залишене сміття, уже збирає компанії.
Цьогоріч дозиметричну паспортизацію проведуть у 183 населених пунктах
Березнівського, Володимирецького, Дубровицького, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів.
На ці заходи з держбюджету спрямували майже півмільйона гривень. За ці
гроші визначатимуть вміст радіоактивного цезію та стронцію у молоці та
картоплі. Також майже 7 тисяч жителів північних районів обстежать на наявність у їх організмі радіонуклідів.
Водночас, заходи з дозиметричної паспортизації сприятимуть розвитку сільських територій, переконаний в.о. голови облдержадміністрації Анатолій
Юхименко. Адже нині на законодавчому рівні статус радіоактивно забруднених мають 339 населених пунктів північних районів, а це більша частина
території краю. Це відлякує потенційних інвесторів, які готові розвивати
агропромисловий комплекс та харчову промисловість. Відтак, громади не
мають достатньо коштів для реалізації власних повноважень, як це передбачено у реформі місцевого самоврядування. Натомість фінансові ін’єкції в
економіку дозволять громадам стати більш самодостатніми та розвивати
територію, на чому й наголошує Президент України. Тим часом результати
дозиметричної паспортизації попередніх років свідчать, що у 156 населених
пунктах Рівненщини нині можна жити без обмежень за радіаційним
фактором, а отже працювати над соціально-економічним розвитком цих
територій та області в цілому.
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Говорячи про Радивилівський район у контексті туристичної привабливості,
важко виділити щось одне, бо тут вистачає всього - природи з її чистими
ріками, розкішними ставами та густими лісами, гостинних і працьовитих
людей, багатої землі. Є тут і пам'ятки історії всеукраїнського масштабу.
Радивилівщину відвідало багато визначних історичних постатей, і всі вони
неодмінно згадували про цей край у своїх спогадах. Оноре де Бальзак,
побувавши у невеличкому прикордонному містечку Російської імперії
Радивилові, писав, що такої гостинності, як тут, він не зустрічав ніде.
Як зазначає начальник відділу культури та туризму Радивилівської райдержадміністраиії Тетяна Шуст, нині Радивилівщина радо приймає гостей з усього світу. За бажанням тут можна оздоровитися: для цього є як екологічно
чисте повітря, ліси, ставки, так і здорове харчування. Сюди щороку влітку
приїздять патріоти з усієї України, щоб віддати шану полеглим козакам, які в
битві під Берестечком боронили українську державність. Єй екзотичні місця,
як, для прикладу, острівець посеред річки Пляшівки, де колись був розташований замок пана Журавницького. Незважаючи на те, що Радивилівщина лежить на перехресті шляхів, подорожуючий саме тут зможе відчути спокій,
сповна насолодитися неповторними краєвидами незайманої природи та віднайти душевну рівновагу. Бажаючим відпочити Радивилівщина відкриє найбільш неочікувані форми дозвілля в рамках зеленого туризму. Все більшої
популярності набирає сільський зелений туризм. Нещодавно у Радивилівському районі пройшли заходи з відзначення 362-ї річниці Берестецької битви
та фестиваль народних промислів, традиційної культури та історії Волині
«Волинський серпанок». Гості району мали можливість відпочити в агросадибах, які розташовані на території нашого району. А таких тільки в с. Пляшева, що на Радивилівщині, діє 6: «Тихий куточок” Валентини Романюк,
«Яблунева казка» Віктора Грушецького та садиби Галини Ковальчук, Галини
Антонюк, Юрія Бігун, Валентина Юхим'юк. Власники садиб пропонують
відвідувачам широке коло послуг: від проживання в оселі господаря та
харчування стравами української національної кухні й закінчуючи
проведенням екскурсій кінною бричкою, організацією відпочинку на річці
(катання на човні, риболовля, прокатом рибальського інвентаря),
професійний масаж. Інформацію можна знайти на сайті «Рівненщини
туристичної".
За словами голови райдержадміністрації Анатолія Грисюка, місцева влада й
надалі всіляко сприятиме розвиткові сільського зеленого туризму, який у
Програмі розвитку туризму в Радивилівському районі на 2011-2015 роки
визнано пріоритетним напрямком. Адже популяризація цієї туристичної
галузі - це гарантоване створення нових робочих місць та збільшення
надходжень до місцевих бюджетів. Організація екологічного туризму, як
його ще часто називають, не потребує значних капіталовкладень та швидко
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
23.07.2013
№54
(14748)

Сільський зелений
туризм на
Радивилівшиі
набирає все більшої
популярності
Євген МЛИН

134. Газета
ОГО

25.07.2013,

На Рівненщині із
заказника "Соколині
Гори" незаконно
вивели 10 га землі
Катерина
ЩЕРБАЧЕНКО

Службові особи Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області та управління Держземагенства у Березнівському районі самочинно змінили межі державного ландшафтного заказника
місцевого значення «Соколині Гори». Внаслідок цього вдалося вивести із
земель природно-заповідного фонду майже 10 га.
Органами прокуратури виявлено факти зловживання службовим становищем в діях службових осіб Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в Рівненській області та управління Держземагенства у Березнівському районі.
Встановлено, що вказані особи, діючи всупереч інтересам служби, самочинно змінили межі державного ландшафтного заказника місцевого значення
«Соколині гори», внаслідок чого вивели із земель природно-заповідного
фонду майже 10 га, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність та перебувають під охороною держави.
Як повідомили у прес-службі прокуратури області, відомості про зазначене
кримінальне правопорушення внесено Рівненським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.364 КК України. Матеріали за
підслідністю передано до органів внутрішніх справ.
Вирішується питання про повернення державі незаконно вибутих земель.
Перевірки дотримання земельного законодавства на території області
тривають.
Довідка: Соколині Гори — ландшафтний заказник місцевого значення,
розташований у Березнівському районі Рівненської області України.
Заснований у 1983 р., має площу 510 га. Знаходиться поблизу с. Губків.
Входить до Надслучанського регіонального ландшафтного парку.
Охоплює круті береги річки Случ, від села Більчаки до села Губків. На цій
ділянці річка протікає між крутих, порослих лісом скелястих берегів, які
складені гранітами і гнейсами палеопротерозойського віку.
Однією з найбільш мальовничих скель є скеля Князь-гора, що височіє над
навколишнім ландшафтом на 60-70 метрів. На її вершині збереглися руїни
середньовічного Губківського замку і залишки городища древлян.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Критика на
Держуправлін
ня охорони
навколишньог
о природного
середовища в
Рівненській
області та
управління
Держземагенст
ва у Березнівському районі

135. УНІАН,
споживчі
новини

25.07.2013

На Рівненщині
чиновники
незаконно вивели із
земель заказника
«Соколині гори»
майже 10 га

У Рівненській області службові особи Державного управління охорони
навколишнього природного середовища та управління Держземагенства
самочинно змінили межі державного ландшафтного заказника місцевого
значення «Соколині гори», який у листопаді цього року буде відзначати
свій 30-літній ювілей.
В результаті незаконних дій чиновників, із земель природно-заповідного
фонду виведено майже 10 га, що мають особливу природоохоронну,
наукову, естетичну, рекреаційну цінність та перебувають під охороною
держави.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області,
відомості про кримінальне правопорушення внесено Рівненським
міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів у
природоохоронній сфері до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1
ст.364 Кримінального кодексу України. Матеріали за підслідністю передано
до органів внутрішніх справ.
Вирішується питання про повернення державі незаконно вибутих земель.
Довідка УНІАН. Ландшафтний заказник місцевого значення "Соколині
гори" створений рішенням Рівненської обласної ради №343 від 22
листопада 1983 р. Займає 380 га 1-5 кварталів Жовтневого лісництва
Соснівського держлісгоспу на лівому березі р.Случ на схід від смт.Соснове,
65 га схилів правого берега річки Случ біля с.Губків та 65 га схилів лівого
берега річки Случ біля с.Маринин та Загальна площа заказника складає 510
га. Це мальовниче місце з виходами гранітних порід висотою окремих скель
до 25 м, вкритих сосновими, грабовими, дубово-сосновими, дубовограбовими лісами, різноманітною флорою.
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У Рівному на
"Північному"
з'явиться 100 нових
контейнерів для
сміття
Автор: Віталій
ГОЛУБЄВ

З понеділка, 29 липня, рівненське комунальне автотранспортне
підприємство 1728 розпочне встановлювати в місті нові контейнери для
сміття, придбані за кошти міського природоохоронного фонду.
- Сто нових контейнерів ємністю 1,1 кубометр ми придбали в запорізької
фірми "Агроком", яка перемогла у тендері, - розповів начальник КАТП-1728
Валентин Ткачук. - На їх придбання з міського природоохоронного фонду
було виділено 283 тисячі гривень. Ми зекономили 23,5 тисячі, придбавши
контейнери за 259,5 тисячі гривень.
Встановлення нових контейнерів підприємство розпочне з дворів будинків,
де діють об'єднання співвласників (ОСББ) і мешканці сумлінно сплачують
за послуги з вивезення сміття. "Плануємо обладнати там спеціальні
майданчики з сіткою для цих контейнерів", - каже Валентин Ткачук.
Загалом нові ємності для збирання сміття підприємство планує встановити
впродовж місяця.
Нині КАТП-1728 займається вивезенням сміття на території, яку
обслуговують два житлово-комунальні підприємства Рівного "Перспективне" та "Промислове" (це переважно мікрорайон "Північний").
Відповідний конкурс підприємство виграло на початку нинішнього року
терміном на 10 років. Конкурентом комунального підприємства на ринку
вивезення побутових відходів у Рівному є приватне ТзОВ "Санком-Рівне".
Запорізьке підприємство "Агроком", яке перемогло у тендері на придбання
для Рівного сміттєвих контейнерів, свою діяльність розпочинало у 2001 році
з вирощування й переробки сільгоспкультур та надання послуг з їх
збирання. Одним із напрямків роботи фірми були ремонт і модернізація
сільгосптехніки. В подальшому ж на основі ремонтної бази підприємства
були створені перші дослідні зразки контейнерів для збирання твердих
побутових відходів. Впродовж останніх десяти років запорізька фірма
працює на ринку металевих виробів у масштабах усієї країни. Окрім
євробаків ємністю 1,1 кубометр, які придбали для Рівного, тут
виготовляють і інші різновиди контейнерів для сміття, а також урни,
різноманітні огорожі тощо.
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новини

26.07.2013

На Білому озері
пройде ХІІІ
фестиваль

138. Телеканал
„Рівне-1”

29.07.2013

У Рівному горить
сміттєзвалище

139. Телеканал
„Рівне-1”

30.07.2013

Сміття з баків у
Рівному більше не
крастимуть

Тринадцятий рік поспіль на березі Білого озера, що у Володимирецькому
районі, проходитиме Всеукраїнський молодіжний мистецький соціальноекологічний фестиваль. Триватиме він упродовж чотирьох днів – із 25 по 28
липня.
Проведення ХІІІ молодіжного мистецького соціально-екологічного фестивалю «Біле озеро» є одним із заходів, які сприяють розвитку туризму в краї.
Традиційно організатором фестивалю виступає ДП НАЕК "Енергоатом" та
ВП "Рівненська АЕС".Фестиваль проводиться за сприяння Міністерства
молоді та спорту України, Рівненської облдержадміністрації, Володимирецької райдержадміністрації, Кузнецовської міської ради.
У рамках фестивального дійства, зокрема, відбудеться спортивно-мистецьке
свято «Спорт для всіх» та соціальна акція «Молодь за здоровий спосіб життя!». Традиційною буде екологічна акція «Чисте довкілля», в рамках якої в
обмін на пакети зі сміттям можна буде придбати сувеніри в «Екомагазині».
Окрім того, проводитимуться різноманітні творчі зустрічі, концерти, мистецькі майстер-класи, виставки декоративно-прикладного мистецтва. За словами організаторів заходу, участь у фестивалі «Біле озеро» зголосилися взяти виконавці та творчі колективи з 14 областей України.
Вже другу добу працівники комунальних служб та рятувальники
намагаються погасити пожежу. Їм допомагають і працівники
сміттєпереробного заводу. Попередньо, причиною займання називають
спекотну погоду. Не виключають, що сміття загорілось через чиєсь
необережне поводження із вогнем.
Епіцентр загоряння знаходиться поблизу новозбудованого сміттєпереробного заводу. Його директор Святослав Євтушенко занепокоєний, стверджує,
вогонь становить небезпеку для підприємства.
Компанія "Санком-Рівне" спільно з фірмою "Арм-еко" розробили новий тип
контейнерів для роздільного збору пластикового сміття.
Вже найближчим часом саме такі конструкції компанія встановить у місті.
Один такий контейнер рівненського виробництва коштує півтори тисячі гривень. В компанії, що збирає сміття, стверджують, що це на порядок менше
аніж вартують зарубіжні аналоги. Розробити власний контейнер і запустити
його у виробництво компанію "Санком" змусили системні крадіжки без притульними пластикової тари з контейнерів. Від цього компанія несла чималі
збитки, адже спецавтомобілям доводилося здебільшого їздити до порожніх
контейнерів. Нині ж зібрана пластикова тара, як і планувалося, пресуватиметься і відправлятиметься в подальшу переробку.
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Підсумки багаторічного партнерства з європейськими країнами у сфері ядерної енергетики було підбито на Рівненській АЕС. Заключна нарада із завершення Сервісного контракту надання «м’якої» допомоги за Програмою ІСЯБ
на проммайданчику станції відбулась минулого тижня. У нараді взяли участь
представники Європейської Комісії, консультант на РАЕС – консорціум
компаній на чолі з німецькою експлуатуючою організацією RWE.
Головний інженер – перший заступник генерального директора РАЕС Павло
Ковтонюк окреслив важливі віхи досягнень РАЕС, які відбулись завдяки
міжнародним проектам технічної допомоги. Історія співпраці з ЄК
розпочалась у 1995 році, коли на проммайданчику РАЕС було відкрито
постійне представництво консультанта від Європейської Комісії французької компанії ЕДФ. У партнерстві із французькими спеціалістами
реалізовувались перші проекти співпраці із ЄК за Програмою TACIS. Серед
таких - впровадження системи контролю герметичності оболонок паливних
збірок, модернізація системи захисту першого контуру від перевищення
тиску на енергоблоках №1,2, заміна імпульсно-запобіжних пристроїв
компенсаторів тиску фірми SEBIM. Впровадження проектів забезпечило
усунення дефіцитів безпеки та дозволило успішно продовжити термін
понадпроектної експлуатації двох перших енергоблоків РАЕС. В рамках
співробітництва також проводилась передача західноєвропейського досвіду
та підходів з різних напрямків експлуатації.
Підтримка процесу підвищення безпеки та культури безпеки здійснювалась
Єврокомісією в Україні за Програмою TACIS, яка у 2007 році трансформувалась у Програму ІСЯБ - «Інструмент співпраці в галузі ядерної безпеки».
Серед основних реалізованих проектів «м’якої» допомоги (ІСЯБ) на майданчику РАЕС Павло Ковтонюк відмітив проекти з удосконалення системи техобслуговування та ремонту; обліку малозначущих подій; впровадження
сигналізаційних карток; поводження з радіоактивними відходами РАВ;
стратегії зняття з експлуатації.
Впродовж останніх трьох років активно проводилась робота із поводження з
РАВ. В цьому контексті відпрацьована методологія характеризації РАВ,
відстеження РАВ, супроводження проекту з будівництва комплексу з переробки твердих РАВ. За останнім проектом основна частина обладнання комплексу вже поставлена на РАЕС. Наразі проводиться узгодження проекту в
профільних міністерствах та восени очікується активна фаза будівництва.
На думку Павла Ковтонюка, Рівненська АЕС отримала цінний дар знань,
досвіду, технологій з боку європейських фахівців, що дозволило внести
значний вклад в підвищення безпеки та культури безпеки атомної станції.
Учасники наради були одностайними в тому, що підвищення безпеки
ядерних об’єктів - процес, який потребує постійної уваги та вдосконалення.
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Підсумки
міжнародної
співпраці

141. Газета
„Вільне
слово”

30.07.2013
№56
(14750)

Боротьба з
бур’янами необхідність, а
недбальство злочин
О. Курильчик

Дуже приємно, що редакція „Вільного слова” порушила проблему поширення бур’янів, що
заполонили міста та села Рівненщини. Ця проблема не нова, але потребує інформування
населення про такий стан речей. Особливу небезпеку, на сьогодні, становить
розповсюдження адвентивних (від латинського adventicius – зайшлий, чужий, не Властивий) видів рослин, що є однією з найважливіших причин зниження біорізноманіття на
планеті. Нині, поширення таких рослин, як амброзія полинолиста, борщівник Сосновського, золотарник канадський та інших, що не характерні для рослинного покриву області,
становлять загрозу й для місцевого біорізноманіття. Наведені види бур’янів поширені
переважно в антропогенно порушених екотопах (узбіччя доріг, колишні торфорозробки,
меліоративні канали, вирубки, закинуті пасовища та рілля). В подальшому вони активно
розповсюджуються на сільськогосподарські угіддя та лісові масиви, повністю витісняючи
корінні види рослин та руйнують стійкість екосистеми в цілому. Сприятливими факторами
для поширення усіх видів адвентивних рослин є відсутність у місцевій флорі рослин-конкурентів, а також комах та тварин, що їх поїдають. Деякі з бур’янів небезпечні та отруйні.
Що необхідно знати та як дотримуватись правил особистого захисту при знищенні
бур’янів. Такий карантинний бур’ян, як амброзія полинолиста, щороку збільшує ареал
свого поширення. Пилок амброзії полинолистої викликає подразнення очей, запалення
слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, провокує приступи бронхіальної астми. Необхідно своєчасно виявляти та знищувати вогнища поширення цього бур’яну. Ефективними методами боротьби з амброзією є прополювання та виривання з корінням рослини у
травні–червні, скошування рослини в період цвітіння та застосування гербіцидів. Про виявлені факти розповсюдження цієї небезпечної рослини також необхідно повідомляти до
Державної фітосанітарної інспекції Рівненської області, яка вже запровадила карантинний
режим даного виду амброзії в 12 районах області на площі 74,26 га. На вогнищах амброзії
полинолистої землевласники проводять боротьбу, як механічним так і хімічним методами.
Досить небезпечною рослиною є також борщівник Сосновського, доторкання до якої
викликає подразнення та опіки на шкірі, алергічні реакції тощо. Методами боротьби з
борщівником - є викопування та знищення коренів, скошування рослин, знищення суцвіть і
їх спалювання, а також використання гербіцидів суцільної дії (раундап, аргумент, гіацинт і
ін.), з подальшим заорюванням та засіванням багаторічними травами. Зважаючи на небезпеку, роботи при цьому потрібно проводити в захисному одязі у похмуру, бажано дощову,
погоду - у такі дні сік рослини менш токсичний. Оскільки борщівник, приміром, має п’ятирічний цикл розвитку, тому для знищення однієї його популяції треба витратити аж 5 років.
Золотарник канадський, який хоча не являється отруйною рослиною, але виділяє інгібітори
– речовини, що пригнічують ріст інших рослин, ягідників. В подальшому на місцях його
розповсюдження зникає більша частина лугових комах, птахів, дрібних ссавців – повністю
збіднюється як рослинний так і тваринний світ. Золотарник дуже „плодючий” – кожен кущ
продукує до 100 тис. насінин.
У законодавстві передбачено адміністративна відповідальність за невжиття заходів боротьби з бур’янами – накладання штрафів від 340 до 1360 грн. на громадян та 850-1700 грн. на
посадових осіб (ст.52 Кодексу України про адміністративні правопорушення), справлянням
яких займається інспекція сільського господарства та екологічна інспекція.
Департамент екології та природних ресурсів, Держфітосанітарна інспекція та газета „Вільне
слово” з 30 липня по 6 серпня 2013 р. ініціюють проведення суботників по викошуванню
бур’янів уздовж доріг, в прибережних захисних смугах річок, біля присадибних ділянок, та
закликають долучитись до цієї акції державні структури, підприємства, громадськість. Нагадуємо про необхідність підтримувати порядок на своїх земельних ділянках та проводити
усі необхідні заходи боротьби з небезпечними бур’янами.
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Рівнянка свою
квартиру
перетворила на
притулок для собак
й котів
Тетяна Коваль,
Володимир Захаров

Пет-пляшку в окремий контейнер. Сьогодні фірма "Санком-Рівне" єдина у
місті займається роздільним збиранням сміття. Перші контейнери для пластикового непотребу вони встановили ще в травні. Втім, пробули останні на
вулицях Рівного недовго, адже пляшки звідти почали витягувати без хатченки. Відтак "Санкому" довелося шукати спосіб, як удосконалити безпеку
своїх смітників. Допомогла їм в цьому рівненська компанія "Арм-еко".
Нові контейнери для збору пластикового непотребу не лише унеможливлюють крадіжку пет-пляшки, а й коштують значно дешевше, аніж їх житомирські попередники, розповідає Святослав Євтушенко. Поки що у Рівному
встановили лише один, втім вже незабаром вони почнуть з’являтися всюди.
Облаштувати усе місто обіцяють за лічені місяці.
Два десятка чотирилапих уживаються у двокімнатній квартирі на останньому поверсі дев’яповерхівки. Це не вигадки, а реальне життя. У Рівному і
харчі, і квадратні метри ділить із підібраними на вулиці пcами та котами
сім’я. Їх уже давно дістала тиснява, сусідські докори. Але виставити за двері
своїх уже домашніх улюбленців, вони не можуть. Тому просять усіх, хто
шукає собі чотирилапого товариша, вибрати когось із їхніх підопічних.
Тоха — один із домашніх улюбленців рівнянки Аліни Січкар. Його жінка
підібрала біля свого під’їзду цуценям. До неї він виповз на передніх лапах,
бо хребет перебитий. Уже рік Тоха ділить двокімнатну квартиру своєї
господині ще з 11-ма псами та 7-ма котами! Усі вони підібрані на вулиці.
Квартира на останньому поверсі де'вятиповерхівки на притулок для чотирилапих безхатьків почала перетворюватися 6 років тому. Хвостаті поселенці
потіснили хазяїв. Вони уже давно на сухому пайку.
Радикально проти собачо-кошачого притулку у цій двокімнатній рівненській квартирі налаштовані сусіди. Особливо з того ж поверху. Нарікають на
шум та «сюрпризи». Від категорично налаштованих проти чотирилапих, у
цій квартирі псів не раз рятували. Але за жорстокість людей не осуджують,
співчувають. Аліна надіялася, що підібраних, але вже відгодованих й
підлікованих хвостатих прилаштує до котрогось із притулків. Але місця
ніде не виявилося. У комунальному притулку, який фінансується за кошти
платників податків, їх теж не чекають. Її підопічні уже простерилізовані.
Але виставляти за двері, каже, усіх не може. Скалічених залишає удома.
Дбати за чотирилапих безхатьків їй допомагають такі ж небайдужі ентузіасти. Єдиний її дохід — пенсія. Жінка має третю групу інвалідності, у її
головному мозку лікарі виявили пухлину. Аліна потребує дороговартісної
операції. Але замість того, щоб збирати кожну копійку на свій порятунок,
витрачає усі свої гроші на порятунок вкинутих на вулицю псів та котів.
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Усім. хто справно сплачує за вивіз сміття, - комунальники замінюють старі
контейнери на їх європейський еквівалент. Новенькі засоби для збору і
утилізації твердих побутових відходів незабаром з'являться в усіх місцях, де
зі сміттям бореться це комунальне підприємство. сьогодні ж пощастило
молодіжному житловому комплексу на вулиці Струтинської. Встановлює
нові контейнери для збору сміття комунальне підприємство КТП 1728 за
побажанням своїх абонентів та з метою покращання надання послуг.
Першими отримали контейнери для сміття європейського зразка мешканці
молодіжного житлового комплексу по вулиці Струтинській.
Загалом підприємство налічує 304 сміттєвих баки. 239 з них вже
європейського зразка. Однак, цьогоріч керівництво вирішило обновити усі
засоби для збору твердих побутових відходів. Кошти на придбання ста
нових контейнерів виділила міська влада. Вони обійшлися у 250 тисяч
гривень. До того ж у 2013-му в комунальному підприємстві КТП 1728
покращився фінансовий стан - у порівнянні із минулим роком доходи
зросли більш ніж на 400 тисяч гривень. А ще тут вчасно сплачують податки
та виплачують заробітну плату працівникам.
Цьогоріч у підприємства з'явиться ще й два нових сміттєвоза. Їх замовили у
Кременчуці. Коштують ці автомобілі більш ніж мільйон гривень.
Незабаром, говорить керівник КТП 1728 підприємство встановлюватиме ще
й контейнери для роздільного збору сміття. Адже вони співпрацюють із
рівненським сміттєперероблювальним заводом.
Лелеці пришили
У Млинові оперували лелеку, якого в знесиленому стані знайшли
крило, щоб не
відпочивальники біля річки Іква. Найімовірніше: птах у польоті зачепився
розлучався з небом
за лінію електропередач і з підрізаним крилом та рваною раною на грудях
Євген ЦИМБАЛЮК упав на землю.
За операцію взявся Анатолій Мідик, викладач Млинівського державного
технолого-економічного коледжу, досвідчений у ветеринарній справі
теоретик і практик, на рахунку якого чимало складних і водночас успішних
операцій на тваринах. Цього разу старання спеціаліста також можна
вважати вдалими. Принаймні, лелека, якого після операції на
«реабілітацію» взяли чуйні млинівчани, буквально за тиждень не тільки
набрався життєвої сили, але й мало-помалу починає спинатися на крила.
- Нинішнє оперування лелеки - не перше у моїй практиці, - зазначає
ветеринарний лікар. - Колись також довелося складати птахові крило. І що
ви думаєте: коли він зміг літати, то декілька днів поспіль кружляв над
Млиновом. Як на мене, таким чином лелека дякував людям за порятунок.
Якщо ж і цього разу станеться щось подібне, безперечно, порадію і я. Бо
рятувати життя - людям чи птахам - це однаково приємна місія.

Оригінальний
спосіб заохотити
своїх клієнтів
застосувало
комунальне
підприємство КАТП
1728
Катерина Мункачі,
Володимир Захаров
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В зоопарку
влаштували Свято
опікуна.

Понад тридцять три мільйони гривень субвенції зарезервували для
Рівненщини у державній скарбниці для соціально-економічного розвитку
територій тридцятикілометрової зони РАЕС та ХАЕС.
Так субвенція передбачена для Володимирецького, Сарненського, Костопільського, Гощанського, Острозького та Здолбунівського районів, а також
міст Острог та Кузнецовськ. Саме ці території межують з атомними електростанціями. Замовлення на будівництво за кошти держави отримають
місцеві будівельні фірми. А це й пожвавлення внутрішнього ринку, розвиток місцевої будівельної галузі та створення нових робочих місць. Саме такі
завдання перед владою різних рівнів ставить Президент України. Наймаштабнішим об'єктом цього року стане перебудова Володимирецької поліклініки під лікувальний корпус.
Юрій Сідлецький, директор департаменту з питань будівництва та архітектури ОДА: "Це передбачили там 9 млн.грн. у Володимирецькому районі, а
також біля 6 млн.грн. з області. При належному фінансуванні до кінця року
громадяни району будуть мати Володимирецьку поліклініку".
Благодійників частували тортом, а підопічних - святковим обідом
Лев, батьківщина якого – африканська савана. Двогорбий верблюд, рідною
стихією якого є гарячі пустелі Єгипту. Нільський крокодил, який водиться на
найдовшій річці світу Ніл.
І ще 160 видів різних тварин з усіх-усюд. І все це Рівненський зоопарк.
Створений трохи більше тридцяти років тому, він є одним із наймолодших в
Україні.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

148. ОГО

04.08.2013

Янукович створив
парк неподалік
Рівного
Автор: Віталій
ГОЛУБЄВ

Новий національний природний парк "Мале Полісся", указ про створення якого підписав 2
серпня Президент України, матиме площу близько 9 тис. га.
Парк створений на території двох районів Хмельницької області, що межують з
Рівненщиною - Славутського та Ізяславського, "з метою збереження цінних природних
комплексів та історико-культурних об'єктів східної частини Малого Полісся, що мають
важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення".
Відповідно до документу, до території парку буде включено 8762,7 гектара земель
державної власності, а саме: 2764 гектарів земель, що перебувають у постійному
користуванні державного підприємства «Ізяславське лісове господарство», вилучаються у
землекористувача та надаються національному природному парку у постійне
користування, а також 5998,7 гектара земель державної власності, що включаються до
території національного природного парку «Мале Полісся» без вилучення. Назва такої
природної області України як "Мале Полісся" походить з ХІХ ст. Саме так польський
вчений Косовський назвав територію від Шепетівки (за іншими даними від Полонного) до
Рави Руської, яка проходить через Хмельницьку обл., а також Тернопільщину, Рівненщину,
Львівщину і виходить на межі Польщі.
Мале Полісся - це своєрідна долина, яка виникла в результаті діяльності талих вод
льодовика на території Житомирщини, так званого Центрального Полісся. З талими водами
в рівнину потрапили мулисті відклади. Нині ця територія через характер ґрунтів і клімат
зумовлює особливий тип рослин, які поєднують в собі риси й Поділля, і Центрального
Полісся.
Екологи розповідають, що природа Малого Полісся є доволі багатою: 15 видів рослин
занесені до Червоної книги України, а 35 видів підлягають особливій охороні на території
Хмельницької області. Фауна цього регіону - це 255 видів хребетних тварин, з них 18 видів
кісткових риб, 11 - земноводних, 7 - плазунів, 186 - птахів і 33 види ссавців. На території
майбутнього Національного природного парку зустрічаються чотири види тварин із Європейського Червоного списку та 11 видів тварин, занесених до Червоної книги України,
серед них - борсук звичайний, журавель сірий, видра річкова.
Національні природні парки України — це заповідні території, що є частиною природнозаповідного фонду України. В них дозволено вільний доступ туристів. Загалом, за даними
Міністерства екології та природних ресурсів України, за роки незалежності створено 44
національні природні парки.
На Рівненщині є один національний природний парк - Дермансько-Острозький. Він був
створений указом Президента України в грудні 2009 р. Розташований на території
Здолбунівського (частково) та Острозького районів у найвужчій, східній, частині Малого
Полісся — Острозькій долині. Охоплює територію заплави річки Збитинка, що протікає
між мальовничими пагорбами Мізоцького кряжу та Кременецькими горами.
Парк розташований на перетині меж різних фізико-географічних областей. Тут вузька
смуга поліських ландшафтів дна річкової долини оточена краєвидами, характерними для
лісостепової зони в межах двох височин — Волинської та Подільської. Це, а також
незначна кількість населених пунктів, зумовило багатство рослинного і тваринного світу
парку. Тут зростає 47 видів рослин і трапляється 19 видів тварин, занесених до Червоної
книги України.
На Рівненщині буде національний природний парк "Нобельський" Тим часом, як
повідомляють у Міністерстві екології та природних ресурсів України, найближчим часом
продовжуватиметься роботи над створенням на Рівненщині ще двох національних
природних парків - «Соколині Гори» (робоча назва "Надслучанський") та "Нобельський". А
територію парку «Дермансько-Острозький» планують розширити.
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Рівне приберуть до
22 серпня

150. Телеканал
Рівне-1

05.08.2013

Аварійні дерева
загрожують життю
рівнян
Катерина Мункачі,
Ігор Прокопчук

Цей день визначили останнім терміном виконання робіт з благоустрою до
відзначення 22-річниці Незалежності України та Дня міста.
Комунальники мають покосити траву на меморіалах, кладовищах, газонах,
скверах та бульварах, пофарбувати огорожі контейнерних майданчиків і
ліквідувати стихійні сміттєзвалища, відремонтувати військові меморіали та
пам'ятники, очистити фонтани. А 23 серпня у прибраному обласному центру
піднімуть державний прапор на майдані Незалежності і увімкнуть фонтани
на бульварі Незалежності. У святковий день вулиці Рівного осяють
святковою ілюмінацією та обіцяють встановити біотуалети та
євроконтейнери для сміття.
Три тополі на вулиці Київській ростуть навпроти житлових будинків. Навіть,
під час навіть невеликого вітру вони наводять жах на мешканців, адже вік
цих дерев перевищує півстоліття. А їх гілля постійно ламається та падає на
будинки і лінію електромережі. Останній раз після такого "гілкопаду" світла
у людей не було два дні. Чи дочекаються рівняни на спиляння цих дерев до
того, як може статись нещастя?
Три аварійні тополі на вулиці Київській не дають спокійно жити мешканцям
як мінімум трьох будинків. Навпроти їх домівок височать ці велетні. Мешканці говорять їх давно вже визнали аварійними, однак, ніякі служби не
поспішають спилювати тополі.
А коли починається буря люди взагалі полишають помешкання, адже невідомо у який момент тополі можуть впасти. Півстолітні аварійні дерева знаходяться на території приватного підприємства. Його директор Тетяна Скорик
розповідає, - шість років добивається того, щоб ці дерева зрізали. Два роки
вона витратила на те, щоб лише отримати дозвіл на спиляння тополь від
ЖЕКу. А потім розпочались безкінечні переписки із Трестом зеленого
господарства та надзвичайниками.
У Тресті зеленого господарства Тетяні Скорик сказали, що технологічно не
можуть спиляти ці дерева. Вирішити проблему людей можуть над звичайники, з якими жінка вже неодноразово спілкувалась. Останні готові допомогти,
однак говорять, що про цю ситуацію почули лише після офіційного звернення голови громадської організації "Рівненський громадський контроль", який
теж намагається розвязати цей клубок непорозумінь.
Надзвичайники обіцяють таки допомогти людям, щоправда за однієї умови.
Представники ж Рівнеобленерго запевняють,- готові у будь-який день знеструмити лінію електромережі, щоб провести роботи.
Якщо найближчим часом цього не відбудеться, директор підприємства
обіцяє звертатись вже до прокуратури. Адже за місяць настане осінь, а з нею
прийдуть шквальні вітри й опади.
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Прикордонники
Львівщини знайшли
в українця 42 мішки
бурштину, які він віз
у Чехію

152. Телеканал
Рівне-1

06.08.2013

За три тижні Рівне
має стати чистішим
Тетяна Коваль, Ігор
Прокопчук

Прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митниці
виявили велику кількість коштовного каміння.
Про це повідомив прес-центр Державної прикордонної служби.
Водій вантажівки "МАН", який прибув у пункт пропуску "Краківець", подав
на прикордонний та митний контроль документи, в яких було вказано, що
транспортний засіб слідував у Чехію з вантажем деревного вугілля.
Проте, прикордонники не повірили словам 55-річного українця про
відсутність прихованих товарів і ініціювали проведення спільного
поглибленого огляду автомобіля. Під час перевірки у напівпричепі серед
вугілля було знайдено 42 мішки бурштину (необробленого). Загальна вага
коштовного каміння сягнула 1611 кілограмів.
Товар було вилучено для проведення експертного дослідження, за
результатами якого буде встановлено його вартість та складено відповідні
процесуальні документи.
Рівняни мають шанс за 3 тижні жити у чистому, пофарбованому, відремонтованому, одним слово справді європейському місті. Те, що влада і місцеві
комунальники ніяк не можуть зробити упродовж років, збираються мало не
стаханівськими темпами втілити у життя до 22 серпня. Чепуритимуть
обласний центр не до приїзду найвідомішого ревізора в Україні — Ольги
Фреймут, а до святкувань: Незалежності України та Дня міста. До великого
прибирання залучили усі комунальні служби.
Скубуть й стрижуть. Не дивляться, що на термометрі +30, сонце у найвищій
точці, бо обідня пора, і його промені найнебезпечніші. Роботи, кажуть, у них
багато. Але буде ще більше. "Чайчину алею" прибирають планово. А з'явилася ще і позапланова. Причому для усіх комунальників.
Прибиратимуть меморіали, кладовища, газони, сквери та бульвари. Додаткове сміття, кажуть у КТП-1728, із міста вивозитимуть ті служби, котрі його
назбирають.
А вже у переддень святкування 22 річниці Незалежності України у місті
запрацюють фонтани. Їх теж ще мають очистити та пофарбувати. Мають
прохання та зауваження і самі жителі й гості міста.
Прикрашає квітами й доглядає за ними, щоб місто подобалося, Раїса Опанасець уже 17 років. Напередодні святкувань спину гнутиме разом із колегами
ще інтенсивніше.
Їхня робота, сподіваються, тішитиме пішоходів. Квітів не рватимуть і до
клумб сміття не кидатимуть. Тим паче на майдані та бульварі Незалежності
встановлять додаткові контейнери. За два дні гуляння із центральної частини
міста додатково вивезуть 5-6 вантажівок сміття.
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Цьогоріч
дозиметричну
паспортизацію
проведуть у 183
населених пунктах
Рівненщини

154. Телеканал
РТБ
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На
Рівненщині
вирішують питання
утилізації ртутних
ламп

Цьогоріч дозиметричну паспортизацію проведуть у 183 населених пунктах
Березнівського, Володимирецького, Дубровицького, Зарічненського,
Рокитнівського та Сарненського районів. Про це повідомила прес-служба
Рівненської обласної ради.
На ці заходи з держбюджету спрямували майже півмільйона гривень. За ці
гроші визначатимуть вміст радіоактивного цезію та стронцію у молоці та
картоплі. Також майже 7 тисяч жителів північних районів обстежать на
наявність у їх організмі радіонуклідів.
Водночас, заходи з дозиметричної паспортизації сприятимуть розвитку
сільських територій, адже нині на законодавчому рівні статус радіоактивно
забруднених мають 339 населених пунктів північних районів, а це більша
частина території краю. Це відлякує потенційних інвесторів, які готові
розвивати агропромисловий комплекс та харчову промисловість. Відтак,
громади не мають достатньо коштів для реалізації власних повноважень, як
це передбачено у реформі місцевого самоврядування.
Цьогоріч обласна влада планує вивезти та утилізувати решту
відпрацьованих люмінесцентних ламп, що знаходяться у селі Шубків
Рівненського району.
На це з обласного та районного природоохоронних фондів спрямують 600
тисяч гривень. За словами фахівців департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації, аби утилізувати небезпечні відходи, їх
відправлять на підприємство «Микитртуть», що у Донецькій області. Так,
минулоріч за підтримки обласної влади вдалося вивезти майже 80 тисяч
штук небезпечних для навколишнього середовища ламп. На ці потреби
виділили 200 тисяч гривень із обласного природоохоронного фонду, ще 150
тисяч вдалося залучити із районного.
Нагадаємо, на складі неподалік села Шубків приватне підприємство роками
зберігало більше 200 тисяч відпрацьованих ртутних ламп.
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(14753)

Бурштин - мішками
намагався вивезти із
Рівненщини в Чехію
контрабандист
Ален ДРОЗДОВ

156. Газета «7
днів»

08.08.2013
№ 32
(1023)

1600 кілограмів
рівненського
бурштину
намагалися вивезти
контрабандисти до
Чехії під виглядом
деревного вугілля
медіа-центр
Міндоходів у
Львівській області

Заїхавши в зону митного контролю митного поста «Краковець» Львівської
митниці, наш співвітчизник подав товаросупровідні документи, згідно з
якими він перевозив на адресу одного з підприємств Чехії «вугілля деревне
з твердолистяних порід». Відправником цього товару зазначено приватне
підприємство з Рівного.
Під час митного огляду транспортного засобу в передній частині вантажного відсіку напівпричепа митники знайшли 1600 кг бурштину. Це, зокрема,
були, як повідомив медіа-центр Міндоходів у Львівській області, запаковані
у поліпропіленові мішки уламки неправильної форми різних відтінків коричневого кольору. Тепер українця звинувачують у тому, що він вчинив дії,
спрямовані на переміщення товару з приховуванням від митного контролю
із використанням інших засобів та способів, що утруднюють виявлення
таких товарів.
На митному посту «Краковець» Львівської митниці затримали вантажівку,
якою контрабандисти намагалися провезти через український державний
кордон 1600 кілограмів рівненського бурштину. Уламки бурштину-сирцю
різноманітних відтінків коричневого кольору були запаковані в непрозорі
синтетичні мішки. їх заховали аж у передній частині багатотонної фури, яка
для завантаження й контролю відкривається тільки ззаду.
За деклараціями і накладними, які водій подав до митного контролю, він
нібито перевозив «деревне вугілля з твердолистяних порід» на адресу
одного з підприємств у Чехії. Відправником забороненого товару було
зазначене приватне підприємство з міста Рівного. Причетність фірми до
незаконного вантажу перевіряють правоохоронці. А от самого водіяукраїнця митники вже звинуватили в контрабанді, повідомив медіа-центр
Міндоходів у Львівській області.
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днів»
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Жужа взяла в полон
мешканців будинку
№ 38 на вулиці
Вербовій.
Собаку захищає
закон. А що робити
покусаним людям,
які тепер бояться
виходити з під'їзду і
змушені тривалий
час лікуватися від
собачих укусів? У
протистоянні людей
і собак вирішила
розібратися наш
кореспондент.

ПОКУСАНІПЕНСІОРНЕРКИ.Після того, як дворова собака Жужа привела цуценят, вона почала нападати на людей. Тринадцять укусів, глибокі рвані рани і опухла нога - ось такий результат зустрічі із Жужою показує пенсіонерка Зінаїда Іванівна. Собака напала на жінку несподівано.- Я вийшла з дому, щоб з'їздити в центр до дочки. Коли
вийшла з під'їзду, собака почала на мене гавкати. Попросила чоловіка, який проходив повз, відігнати собаку. Він
крикнув на неї, замахнувся - і вона нібито втекла. Але за хвилину повернулася. Цього разу собака вже не гавкала, розповідає свою історію пенсіонерка Зінаїда Матвеєва. За годину я повернулася з міста. Побачивши мене, собака
знову почала гавкати. Тільки я ступила на сходи, що вели до під'їзду, як відчула страшний біль у нозі. Відразу
зрозуміла - собака мене вкусила. Кров струмочками потекла по нозі. Сусідська дівчинка, яка, на щастя, була в цей
час у дворі, викликала швидку допомогу. Лікарі зупинили кров та обробили рани. Від уколів я відмовилась. Мені 82
роки, маю високий тиск, тож побоялась їх приймати. Як виявилось, я була вже шостою жертвою собаки.
Наступного дня схожа історія трапилася й з сусідкою Зінаїди Іванівни - Ніною Миколаївною.- Я поверталася
додому. Тільки поставила одну ногу на сходинку до під'їзду - чую, як щось затріщало, заболіло. Дивлюся, а у мене
повні капці крові. Я злякалась. Думаю, як мені відчинити двері, а собака стоїть і дивиться. Тільки до дверей, а вона
за другу ногу мене вхопила. І знову стоїть і дивиться. Я закричала, якось зуміла відчинити ті двері. Сусіди почули
крики - прийшли мені на допомогу і викликали швидку, - каже Ніна Миколаївна. З покусаними ногами потрібно
було ходити на перев'язку і уколи отримувати. Самій важко було, тож попросила допомогти племенницю. А коли
вона прийшла у двір, то собака і її вкусила. Тепер я з дому вийти не можу - боюся. У мене ж вени. А якщо вона б їх
покусала!? Що тоді? Боюся навіть хліба піти купити, в поліклініку вийти, ні сміття винести не можу, ні за квартиру
заплатити. Це жах. Сама нічого зробити не можу і викликати немає кого, бо всі на роботі. І що робити? Сусідки
розповідають, що собака кусала усіх, хто ступав на сходинки до під'їзду. За останні два тижні вона завдала шкоди
11 людям. І це тільки ті, хто звернувся до медиків. - Під сходами вона вивела цуценят, мабуть, їх і захищає. Ми
телефонували в ЖКП, щоб вони заробили дірку під сходами і маму з цуценятами перемістили в інше місце - нуль
реакції. Що робити з цуценятами - не відомо. Притулку в нас немає, усипляти собак заборонено – Приїхали з
КАТП-1728 і Жужу забрали на стерилізацію.
КІЛЬКІСТЬ ПОКУСАНИХ ЗРОСТАЄ. За словами радіологічної медсестри травматологічного відділення міської
лікарні Вікторії Мазурець, кількість постраждалих від укусів собак збільшилась приблизно на 30 відсотків: Якщо
торік до нас звернулись 582 людини, яких покусали тварини, то за останні півроку - 339 рівнян, а за неповні сім
місяців - 404. З них 60-70 відсотків отримали травми від бродячих собак. 10 постраждалим призначені щеплення
проти сказу, 8 чоловік з покусами були госпіталізовані.
ЛЮДИ НЕ ВМІЮТЬ ПОВОДИТИСЯ З ТВАРИНАМИ. Захисники тварин запевняють: якщо собака вкусила людину, то на 99 відсотків у цьому винна сама людина. -У моїй практиці такого не було, щоб собака просто так когось
кусав. Але якщо навіть так і сталося, то здебільшого в цьому винні самі люди. Вони не вміють поводити себе з
тваринами. Щойно собака підходить, починають кричати на нього, розмахувати ногами і руками, тим самим провокуючи тварину. Є такі люди, які б'ють собак. У моєму дворі батьки змалку навчали свою дитину кидати в собаку
каміння. Люди стріляють по невинних тваринах з травматичної зброї.
В 99,9 відсотка випадків громадяни самі винні у тому, що їх вкусив безпритульний пес. Адже насправді дворові
собаки намагаються втікати від людей, а якщо і підходять до них, то просто, щоб попросити їсти, - каже член зоозахисної організації «ФАС» Лариса Деркач. Проблема безпритульних собак є нагальною не тільки у нашому місті, а
й у державі. В опитуванні, яке провело ТзОВ «Санком-Рівне» серед 5,5 тисячі рівняй, 54 відсотки висловилися за
скасування закону, який забороняє знищення безпритульних собак. 46 відсотків опитаних вважають, що все має
залишитись, як є. Виходить палка з двох кінців: з одного боку вбивати бездомних тварин незаконно і негуманно, з
іншого - страждають люди. Вирішити проблему безпритульних собак гуманним шляхом могла б їх стерилізація. В
тих країнах, де застосовують метод «від-лов-стерилізація-повернення», кількість безпритульних собак якщо не
зменшується, то залишається стабільною. Але у нас тут не все гладко.
Стерилізація з перервами «Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Рівному на 2012-2016
роки» була затверджена у травні 2012 року рішенням Рівненської міської ради. На її реалізацію були виділені
кошти з міського бюджету. Для виконання цієї програми на базі КАТП-1728 створили спеціальний підрозділ, який
має відловлювати і стерилізувати безпритульних тварин.- На утримання собачого притулку, в тому числі й на послуги стерилізації, цього року нам виділили 273 тисячі гривень, і ми вже простерилізували 55 собак. Нині в основному працюємо за зверненнями громадян. Ми не можемо взяти собаку на постійне проживання. Вона у нас перебуває кілька днів після операції. Якщо за цей час не знаходимо власника, то чіпляємо кліпсу і відпускаємо тварину
в тому місці, де її взяли. Це все фіксується в журналі, - розповідає начальник КАТП-1728 Валентин Ткачук. Роботу
із стерилізації підрозділ розпочав у вересні 2012 р., в зимовий час цього не робили, бо для післяопераційного утримання тварин потрібне тепле приміщення. А його немає. Відновили стерилізацію в травні. У липні стерилізація
знову зупинилася, бо гроші, закладені на оплату праці ветеринара, не пропустило казначейство. Нині кошти вже
отримали, тож знову розпочнемо стерилізацію тварин. Рівненська обласна організація «Під егідою» на своєму офіційному сайті повідомляє, що якщо стерилізувати сто собак на місяць, проблему можна було б вирішити за рік-два.
Але через відсутність теплого приміщення, недостатню кількість вольєрів та проблеми з фінансуванням цей процес
затягується, втрачаючи свою ефективність. За три місяці, до настання холодів, вдасться простерилізувати не більше
ніж сто тварин. - Коли у собак починається течка, вони збираються до гурту. В Києві таких тварин ловлять усіх
відразу і стерилізують. Ті дві тисячі бездомних собак, що є в Рівному, можна було б простерилізувати за рік.
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158. Телеканал
Рівне-1

08.08.2013

На Рівненщині
вирішують питання
утилізації ртутних
ламп

159. takeinfo.net 09.08.2013
новини

На РАЕС
запрацювали усі
чотири енергоблоки

Телеканал
Сфера-ТВ

Цьогоріч обласна влада планує вивезти та утилізувати решту
відпрацьованих люмінесцентних ламп, що знаходяться у селі Шубків
Рівненського району. На це з обласного та районного природоохоронних
фондів спрямують 600 тисяч гривень.
За словами фахівців департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації, аби утилізувати небезпечні відходи, їх відправлять
на підприємство «Микитртуть», що у Донецькій області. Так, минулоріч за
підтримки обласної влади вдалося вивезти вже майже 80 тисяч штук
небезпечних для навколишнього середовища ламп. На ці потреби виділили
200 тисяч гривень із обласного природоохоронного фонду, ще 150 тисяч
вдалося залучити із районного. Тим часом це питання перебуває на
контролі першого заступника голови облдержадміністрації Анатолія
Юхименка.
Нагадаємо, на складі неподалік села Шубків приватне підприємство роками
зберігало більше 200 тисяч відпрацьованих ртутних ламп.
У роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС із
сумарним навантаженням 1990 МВт. Діє диспетчерське обмеження.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та
персоналу немає.
За одну добу енергоблоками Рівненської АЕС виробляється в середньому
42,3 млн. кВтг електроенергії, з початку місяця - 253,2 млн. кВтг
електроенергії та з початку року – 9 млрд. 12,7 млн. кВтг електроенергії.
6 серпня о 22:58 енергоблок №1 (ВВЕР-440) підключено до енергомережі
після завершення середнього планово-попереджувального ремонту. Наразі
потужність енергоблоку становить 216 МВт, що відповідає 54%
номінального навантаження, інформує прес-служба РАЕС.
Ремонт тривав 59 діб. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій
території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
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160. Газета
„Життя і
слово”

10.08.2013
№63-64

Реформування в
галузі екології
Віктор Наумович

Зміни в організації державного управління, що відбуваються нині в нашій державі, не
обійшли стороною і галузь охорони навколишнього природного середовища. Відповідним
указом Президента було реформовано саму систему охорони довкілля.Саме з метою участі
громадськості у вирішенні назрілих проблем збереження довкілля при Рівненській
обласній державній адміністрації і створено департамент екології та природних ресурсів.
Основними функціями новоствореного підрозділу є реалізація державної екологічної
політики, спрямованої на забезпечення ефективного використання та відтворення
природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища. Важливою ланкою
роботи є також сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню громадян,
діяльності екологічних об'єднань.
Якщо поставити питання "Довкілля Острожчини" в загальному сенсі, то жителям міста та
району можна, навіть, позаздрити. Сільськогосподарський напрямок району, відсутність
великих підприємств-забруднювачів в цілому сприяють безпечному проживанню
населення. Та в справі довкілля основну ложку дьогтю додають саме незначні чинники:
невпорядковані вулиці, захаращені ліси, засмічені береги річок. Як бачимо, тут "погоду"
робить не закон, а ми самі. Низька екологічна культура призводить до браконьєрства в
лісах та водоймах, до засмічення лісів,
варварського поводження з зеленими
насадженнями населених пунктів. Шукати винного серед законодавчих збірників справа
марна – вони серед нас.
Візьмемо для прикладу поводження з відходами. Відповідно до вимог чинного
законодавства відпрацьований ресурс (відходи) має бути видалений та заскладований у
спеціально відведеному місці. Орган місцевої виконавчої влади свою функцію виконав: у
всіх сільських радах району та м. Острог відведені місця видалення відходів на які
розроблено відповідні паспорти та отримано ліміти на складування і дозволи. Та чомусь ці
спеціальні місця (полігони ТПВ (тверді побутові відходи)) часто використовуються
відсотків на 10-15 - скидають сміття кому де заманеться. А з часом кивають на владу: вона
нічого не робить, вона повинна! Для таких я ще раз повторюся: влада своє зробила – місце
складування відвела.
Дерева. Ще одна болюча проблема наших сіл і міста. Законодавець визначив, що якщо
дерево росте на земельній ділянці, яка перебуває у власності або користуванні громадянина
(при наявності підтверджуючих документів на земельну ділянку), то рішення про його
знесення приймається ним особисто. Зрозуміло, коли дерево загрожує падінням, чи
перебуває в аварійному стані то тут його знесення виправдане, а під час і обов'язкове. Та
частіше нищаться зелені стволини бо вони затіняють огород, чи закидають листом подвір'я.
Хіба не варто згадати про ці дерева в аномальну літню спеку чи шквальні вітри, та
пов'язати такі природні катаклізми саме з процесом зменшення насаджень наших поселень?
Чи не слугують нам голі карпатські схили, та як результат – повені, наочним уроком? Що
ще потрібно пережити аби зрозуміти, що дерево живе більш для людини, а ні ж для себе!
Проводячи аналогію з деревом, можна резюмувати, що аби людина в своїх потребах була
хоча б трішечки більш поступливою, більш уважнішою до оточуючого середовища, хоча б
іноді прислухалася до плачу річок і голосу совісті, то як би хороше і приємно було б жити
серед чистого і безпечного довкілля.
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Віктор Наумович – головний
спеціаліст відділу контролю
природних ресурсів департаменту екології
та природних
ресурсів облдержадміністрації

161. Телеканал
РТБ

12.08.2013

600 тисяч гривень
спрямують
з
природоохоронного
фонду
на
продовження
утилізації ртутних
ламп у Шубкові

162. Газета
„Вільне
слово”

13.08.2013
№60
(№14754)

Із Шубкова
вивезуть решту
небезпечних
відходів
Тетяна ПАНАСЮК

За словами фахівців департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації, ці небезпечні для навколишнього середовища
освітлювальні прилади відправлять на підприємство «Микитртуть», що у
Донецькій області.
Так, минулоріч вивезли вже майже 80 тисяч ламп. Загалом їх у Шубкові
зберігалося 200 тисяч. Відпрацьовані лампи протягом 15-ти років звозило
підприємство АТТО, яке збиралось саме їх знешкоджувати. Однак у 2006му році підприємство збанкрутувало, а склад з ртутними лампами виявився
закинутим.
У цьому році обласна влада планує вивезти та утилізувати решту відпрацьованих люмінесцентних ламп, що знаходяться в селі Шубків Рівненського району. На це з обласного та районного природоохоронних фондів
спрямують 600 тисяч гривень.
На утилізацію небезпечні відходи, зі слів фахівців департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації, відправлять на підприємство
«Микитртуть», що у Донецькій області. Так, торік за підтримки обласної
влади зі складу неподалік села Шубків, де приватне підприємство роками
зберігало понад 200 тисяч відпрацьованих ртутних ламп, вдалося вивезти
вже майже 80 тисяч штук небезпечних для навколишнього середовища
ламп. На ці потреби виділили 200 тисяч гривень із обласного
природоохоронного фонду, ще 150 тисяч вдалося залучити із районного.
Нині питання утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп, як повідомили із прес-служби облдержадміністрації, перебуває на контролі першого
заступника голови ОДА Анатолія Юхименка.
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Департамент
екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації

Департамент
екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації

163. Телеканал
„Рівне-1”

14.08.2013

Хто ж винен у
жахливому смороді
на початку літа у
Рівному?
Ольга Ільчук,
Ельдар Магомедов,
Юрій Кобів

164. Телеканал
РТБ

16.08.2013

Працівники міліції
затримали жителя
Сарненського
району, який
підозрюється у
незаконному
видобутку
бурштину-сирцю

Початок літа 2013 року запам'ятається багатьом рівнянам не лише спекою.
Десятки тисяч мешканців північно-східних околиць обласного центру потерпали від смороду. Численні звернення на гарячу лінію комунальних
служб з питанням ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ? відповіді не дали. Натомість
працівники апарату міськвиконкому обіцяли людям з'ясувати, хто не дає
дихати чистим повітрям. Відтоді минув місяць, а винуватця-забруднювача
досі шукають.
Неможливо вийти на вулицю, погуляти з дітьми і навіть відчинити кватирку
- так пригадують спекотні дні червня-липня рівняни, які живуть на
мікрорайоні Північному.
Сморід відчували не лише жителі мікрорайону Північний. Нарікали на
неприємний запах також мешканці вулиць Кн.Романа, Будівельників,
Фабричної, Гагаріна, Черняка, Костромської, Буковинської і сусідніх з
ними. У вітряну погоду сморід сягав будинків біля автовокзалу та
автостанції Чайка. Скарги надходили і з сіл Бармаки та Великий Житин.
У коло підозрюваних потрапило не лише сміттєзвалище. Серед ймовірних
забруднювачів відповідні служби не на камеру називали Шпанівський
спиртзавод, очисні споруди поблизу льонокомбінату, газову заправку на
вулиці Костромській і навіть підприємство Акватон. Люди більш відверті.
Однак офіційного підтвердження жодної з цих версій немає. Депутат
міськради Володимир Зиль, який теж живе в одному з будинків на вулиці
Євгена Коновальця, написав запит на імя міського голови з проханням
з'ясувати, хто отруює повітря. І отримав відповідь у встановлені законом
терміни.
Згідно з висновками створеної комісії - перевищення вмісту шкідливих
речовин на вулицях Грушевського та Євгена Коновальця, саме там, де
проводили заміри, не виявлено. А це означає, що і смороду напевно не було.
Отож і винуватця не шукатимуть. І гарантій, що сморід не повернеться у
місто знову, немає. Натомість у прокуратуру зі скаргою обіцяє звернутися
постраждалий депутат, щоб винного у забрудненні міста знайшли.
З місця події вилучено мотопомпу кустарного виробництва на базі двигуна,
50 грамів бурштину-сирцю, п’ять пожежних рукавів та забірний шланг.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
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Нарада в Рокитному
Оксана Жужельська

Незаконний видобуток бурштину, який завдає непоправних збитків і
державі, і людям, а також хитра і так само незаконна вирубка лісу, та
підпільні пилорами - найбільший клопіт рокитнівських чиновників та
правоохоронців.
Роботи в селах нема, тож частина чоловіків їде за кордон, а інші
заробляють, як можуть, на місцях, часто порушуючи закони. І майже
завжди при цьому залишаючись безкарними, бо на Поліссі діє така сільська
солідарність якій у місті можна лише позаздрити. Начальник штабу УМВС
України в області Борис Мельничук каже - щойно правоохоронці
приїжджають до села - пилорами закриті, а поблизу жодної душі.
Потім так само дружно усі відхрещуються і від деревини, яка лежить біля
пилорами. Аби припинити крадіжки, правоохоронці радять лісівникам
перейняти досвід Соснівського лісгоспу. Там на пожежних вежах
встановили відеокамери спостереження, які фіксують автомобілі на в'їзді та
виїзді з лісу. Проте не сидять без діла у Рокитнівському районі і
правоохоронці. Попри малу кількість дільничих інспекторів та
катастрофічну нестачу транспорту, кажуть, роблять усе можливе для того,
аби забезпечити спокійне життя громадянам. Як результат - жодної
резонансної справи. Районна влада правоохоронцям у всьому сприяє і
допомагає чим може, каже голова Рокитнівської РДА Віктор Рудницький:
на районну комплексну програму профілактики злочинності передбачено 90
тисяч гривень.
Стосовно іншого - проблем, кажуть, в районі нема. Раніше найбільшим
головним болем був незаконний перетин поліщуків кордону з Білорусією.
Тепер є спрощені пункти переходу, і проблема повністю вирішена.
Переконують - і прикордонники, і прокуратури, і інші структури працюють
спільно і з єдиною метою - створити комфортні умови для проживанян
людей і ведення бізнесу на території району. Голова Рівненської ОДА
Василь Берташ пояснив: Президент України чітко наголосив - влада має
бути партнером бізнесу. Адже працездатний бізнес розвиває економіку та
збільшує надходження до всіх видів бюджетів. Крім того, Василь Берташ
порадив проводити такі спільні наради по вирішенню проблем та пошуку
спільної мови принаймні раз в квартал. І нагадав, що при цьому не варто
забувати про звичайних людей, які все частіше скаржаться чиновнику на
неналежну роботу держслужбовців різних рівнів. .
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Поряд з могильником ртутних лампочок живуть люди в селі Шубків на
Рівненщині. На закинутому складі лежить 150 тисяч використаних засобів
освітлення. Екологи занепокоєні — випари однієї розбитої лампи
викликають серйозні наслідки для здоров’я.
Оксана Панченко живе найближче до могильника. Жінка дуже переживає за
своїх і сусідських дітей, які часто там бешкетують.Побоювання селян
цілком виправдані, вважає еколог. Адже навіть одна розбита лампочка несе
смертельну небезпеку. Могильник утворився десять років тому. Лампочки
планували переробляти на колишній військовій базі, але проект провалився.
Хоч склад і не охороняється, але поки забруднення ртуттю немає, каже
сільський голова. Останні проби не виявили її вмісту в грунті та повітрі.
Щоб уникнути катастрофи, торік з могильника вивезли майже 80 тисяч
лампочок. На утилізацію залишку в області вже знайшли 600 тисяч гривень.
Небезпечні ртутні лампочки знищать на спеціалізованому підприємстві в
Донецькій області.
167. Телеканал 21.08.2013
12 маршрутних
Автобуси пропонують зняти із рейсів члени спецкомісії, щоб втримати на„Рівне-1”
таксі Рівного
плаву комунальний транспорт. Майже місяць депутати та чиновники вивчаперебивають
ли ситуацію, яка склалася на підприємстві: порівнювали маршрути екологічзаробітки
ного транспорту та маршруток, шукали способи реанімувати підприємство,
тролейбусникам
навіть голосування-опитування працівників провели на довіру до керівника.
Тетяна Коваль,
12 маршруток у Рівному варто зняти із рейсів. До такого висновку дійшли
Юрій Кобів, Ігор
депутати та чиновники із спецкомісії. Протягом місяця вони вираховували
Прокопчук
як курсують тролейбуси: перед маршрутним таксі чи позаду, скільки
маршрутів дублюється та накладається у русі усього транспорту у місті.
Спірні маршрути включили до списку. А ще маршрути №47, 51, 57, 62, 64.
Вони, пояснюють у спецкомісії, відбирають у тролейбусів пасажирів, які
розраховуються живими грішми. Екологічний транспорт перетворився на
транспорт для пенсіонерів та пільговиків різних категорій. Щоб
переманити до тролейбусів працюючих, рогатих на дорогах має як мінімум
побільшати. Принаймні на сім — це реально. Кондукторів бракує, бо
заробітну плату на підприємстві боргують. За перевезення пільгової
категорії пасажирів із держбюджету замість 18 мільйонів компенсували 12.
Як повернути на лінії тролейбуси й завантажити їх пасажирами, котрі
розраховуються самі за проїзд, депутати зі спецкомісії поділяться рецептом
із колегами на найближчій сесії. Серед кардинальних змін — скорочення
кількості автобусів на певних маршрутах й зміни в умовах на тендерні
перевезення у майбутньому. Остаточні висновки своєї роботи та
рекомендації комісія оприлюднить після святкування Дня міста. Тоді ж
роботу підприємства й невдоволення у колективі пообіцяв прокоментувати
директор КП "Рівнеелектроавтотранс".
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Небезпечне
сусідство. На
Рівненщині люди
живуть поряд з
могильником
ртутних лампочок

168. Телеканал
Сфера-ТВ

21.08.13

У Рівному члени
народознавчопросвітницького
осередку "Дзвін"
прибирали берег
Усті

Берегти природу і древні традиції свого народу. З таким покликанням члени
Рівненського народознавчо-просвітницького осередку "Дзвін" сьогодні
прибирали засмічені береги Усті в нашому місті. А ще співали українські
пісні, плели кошики з лози і пригадували кращі традиції українського
народу, які вдалося народознавцям зберегти і донині.
Вигляд річки Усті просто жахає не лише членів народознавчо-просвітницького осередку "Дзвін", а й рівнян загалом. Проте, нарікати склавши руки
може кожен - від чиновника до безхатька, а от об’єднати сили і безкорисно
прибрати занедбані береги водойми можуть лише одиниці.
Валентина Хоменко, прихильниця народознавчо-просвітницького осередку
"Дзвін":- Це наше і ваше. Треба, щоб у школі це вчили. Це і задоволення, і
наука дітям.
На жаль, більшість забуває про духовні надбання свого народу, - стверджують представники осередку. Люди рідко єднаються з природою, піклуються
про неї, не дотримуються традицій, що пройшли крізь віки. Але ж про
коріння не варто забувати, - наголошують активісти.
Зінаїда Холод, член народознавчо-просвітницького осередку "Дзвін": - Все
росте на своєму корені і коли це все зрізати, то воно зів’яне. І усі цінності,
які зібрані нами, вони будуть донесені на онову нашого роду.
Окрім волонтерської праці, встигають члени осередку і пісень поспівати, і
лозоплетінням зайнятись. Переконані, що до плідної роботи навіть дітей
треба привчати змалечку, так як це робили наші предки.
Зінаїда Холод:- Діток навчали у праці. Випроводжали на свій хліб, клали
чорну хлібину і казали, щоб діти не шукали легкого хліба, адже все працею
здобувається. Хлопець повинен був навчитись вирізати ложки. Під час роботи він мав співати. Адже спів – це добро і робота та предмет заряджалися
позитивною енергетикою.
Черпають знання про традиції і настанови віків члени осередку у книжках
відомої народознавиці з Буковини Гарафіни Маковій. Її спадщину бережуть і
примножують. Але, кажуть, шкода, що більшість забули про свою етнічну
приналежність, про обряди, традиції, що так допомагають в житті освоїтись,
про силу народної пісні і молитви. Сподіваються, що українці все ж
остаточно не втратять пам'ять і усвідомлення того, що ми – єдині.
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На Рівненщині
державними
інспекторами з
охорони
навколишнього
середовища
виявлено 16
випадків
порушення вимог
Правил пожежної
безпеки в лісах

У зв’язку з настанням сухої та спекотної погоди екологічною інспекцією
вживаються заходи щодо запобігання виникненню пожеж та закликає
громадян дотримуватись правил поведінки у пожежонебезпечний період.
Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції у
Рівненській області.
Державними інспекторами з охорони навколишнього природного
середовища виявлено 16 випадків порушення вимог Правил пожежної
безпеки в лісах України до адміністративної відповідальності притягнуто 16
посадових осіб та накладено штрафів на загальну суму 1,785 тисячі гривень.
З метою уникнення лиха Держекоінспекція рекомендує тимчасово не
відвідувати ліси на транспортних засобах у період високої пожежної
небезпеки. Відпочиваючи на природі, подбайте про те, щоб відпочинок був
максимально безпечним як для вас, оточуючих, так і для навколишнього
середовища.
Важливо не допускати спалювання сухої рослинності, стерні, адже саме з
цієї причини полум'я вогню нерідко перекидається на лісові насадження і
може призвести до лісових пожеж та досягнути рівня надзвичайної ситуації.
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Більше тисячі тонн
сміття перевів в
енергоресурс
промисловий гігант
Рівненщини
"Волинь-Цемент"

Сміття на паливо. Вже півтора місяця Здолбунівський цементний завод разом із вугіллям у своїх печах спалює тверді побутові відходи. За цей час тут
вже використали понад тисячу тонн сміттєвих брикетів, які на підприємство
постачає нововідкритий сміттєпереробний завод.
Шукати альтернативу такому дорогому блакитному паливу на Здолбунівському цементному заводі розпочали вже давно. Два роки тому газ тут вирішили замінити на вугілля. Відтак, зменшити споживання імпортного палива
вдалося аж у 14 разів. Нині ж тут випробовують технологію переведення в
енергоресурс сміття.
Ігор Давидюк, в.о. генерального директора ПАТ "Волинь-Цемент": - В минулому році було запроваджено проект застосування альтернативного палива, що теж допомогло нам зменшити використання самого вугілля. Альтернативне паливо – це сортоване та перероблене сміття побутового призначення, яке надходить до нас від сміттєсортувального заводу у Рівному.
За півтора місяця Здолбунівський цементний завод перевів в енергоресурс
понад тисячу тонн сміття. Щодня тут в обертових печах спалюють 50 тонн
сміттєвих брикетів. До кінця року ж цю цифру планують збільшити удвічі та
замінити альтернативою 40 відсотків усього енергоресурсу. Такі інноваційні
технології вони запозичили у німців.
Ігор Давидюк:- Наші німецькі колеги використовують більше альтернативного палива, аніж вугілля і відповідно вони мають значно вищий економічний ефект ніж ми. Ми зараз намагаємося слідувати їм та йти у напрямку
ефективного застосування альтернативного палива. Ми розраховуємо на
економічний ефект до 10%.
Сьогодні перехід на альтернативне паливо допоможе зменшити споживання
імпортного енергоресурсу та забезпечить Рівненщині енергонезалежність, переконаний заступник очільника краю Володимир Новак:- Вони дали змогу
зменшити споживання більше 105 мільйонів кубометрів газу на рік, в тому
числі впровадивши проект спалювання сміття. Планується на 40% замінити
використання вугілля на сміття, тобто це не лише економічний, а й
екологічний момент. Це велике значення має для регіону.
За наступні два роки Рівненщина має зменшити споживання газу майже удвічі. Таке завдання перед областю поставив Президент України.
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171. Телеканал
Сфера-ТВ

На ПАТ "Волинь-Цемент" вже півтора місяця використовують тверді побутові відходи як альтернативне паливо. Його постачає на підприємство нововідкритий сміттєпереробний комплекс.
Там відходи сортують, подрібнюють та перетворюють у новий вид альтернативного палива – "флафф". Нині щодоби в обертових печах спалюють 50 т
сміттєвих брикетів, а до кінця року екологічно чистого "флаффу" використовуватимуть вдвічі більше. Альтернативою планують замістити 40 % енерго-ресурсу. За рахунок цього на підприємстві планують знизити собі вартість
цементу на 10 %. Такі інноваційні енергоощадні технології запозичені в
німецьких колег, де вони роками підтверджують економмічний результат і
повертаються дивідендами. Саме тому в 2011 році на підприємстві зменшили
споживання дороговартісного газу в 14 разів. Його замінили вугіллям. Нині
ж апробовують технологію переведення в енергоресурс сміття. Загалом же
інвестори реалізують комплексну програму з модернізації виробництва та
впровадження енергозберігаючих технологій загальною вартістю понад 300
млн. євро. Це один із наймасштабніших енергоощадних проектів Рівненщини, оскільки дозволяє щорічно заощаджувати більше 100 млн. куб.м газу. Він
підкреслив, що таким чином в області вдається виконувати президентські завдання щодо зменшення споживання імпортного енергоресурсу та забезпечення енергонезалежності. Нині ефективні менеджери рахують гроші, а тому
зацікавлені інвестувати в перехід на альтернативу. Зокрема, на місцевому
паливі працює меблева фабрика "Морган Феніче", а також підприємства
деревообробної та інших галузей промисловості. Завдяки цьому в області за
два роки вдалося зменшити споживання газу на понад 10 %, а обсяги
реалізації промислової продукції зросли на 5 %.
172. Газета „7
22.08.2013
Батарейки
Управління економіки міста долучилось до безстрокової кампанії громадднів”
№34 (1025) прийматимуть
у ських природоохоронних організацій «Батарейкам - утилізація!», її мета пункті
збору інформувати населення та залучати його до збирання цих небезпечних відМарина ФУРС
ходів для їх подальшої утилізації. Проект організований Всеукраїнською
екологічною лігою, Національним молодіжним центром «Екологічні ініціативи» та Всеукраїнською дитячою спілкою «Екологічна варта». Партнером акції є ТОВ «Сігмас Еколоджі», яке забезпечуватиме логістичну складову зі збору батарейок та їх подальшої відправки на утилізацію на заводі у
Франції. Долучитися до кампанії можуть будь-які установи. Для цього потрібно заповнити відповідну заявку та надіслати відскановану копію підписаної заявки на електронну адресу vеl@есоlеаguе.net. З Рівного для участі в
кампанії вже надійшли заявки від виконавчого комітету Рівнеради, ПП «Торговий центр-Д» та кінопалацу «Україна». У рамках акції в адмінприміщенні управління економіки на Поштовій, 2 облаштували пункт безкоштовного збору відпрацьованих батарейок.
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Більше тисячі тонн
сміття перевів в
енергоресурс
промисловий гігант
Рівненщини

173. Газета „7
днів”

22.08.2013
№34 (1025)

Озеленення створює
комфортний
мікроклімат
Неля Заболотна

Існують традиційні й нетрадиційні методи озеленення міст. Традиційними вважаються клумби, рабат-ки, газони,
алеї і так далі. На великій території найдоцільніше розмістити групи з декоративних рослин на тлі газону,
посадити алею з високих дерев, що в основному й роблять у парках. Бульвари та сквери прикрашають клумбами,
обабіч вулиць розбивають рабатки.
Фахівці з озеленення останнім часом намагаються відійти від старих шаблонів і використовувати нестандартні
підходи. Вдаватися до нових методів спонукає й скорочення площі зелених зон у містах. Не завжди в
густонаселеному мікрорайоні можна знайти місце під великий парк. А між тим дахи будинків - ідеальне місце для
створення зеленої оази. Тому все частіше суцільно забетоновані площадки для паркування перетворюються на
газони, закладені на спеціальних решітках, непривабливі стіни декорують ліанами, а поряд із офісами та житловими будинками вирощують екзотичні рослини та влаштовують міні-пейзажі у вигляді рокаріїв, альпійських гірок
і декоративних водойм. Усе це додає неповторності стандартним будівлям, а в результаті і нашому з вами життю.
Поєднуючи звичні методи озеленення, можна також отримати неочікувані результати. Наприклад, хорошого
ефекту фахівці з дизайну досягають, розміщуючи контейнерні рослини поряд зі статичними композиціями. Часто
використовують й оригінальні матеріали для мульчування, природний камінь, влаштовують багаторівневі клумби.
Тобто варіантів багато і всі вони цікаві. Кожного сезону в цій сфері з'являються нові ідеї для озеленення. Але
спеціалісти не рекомендують сліпо наслідувати модні тенденції, а радять насамперед враховувати місцеві
традиції, кліматичні умови, особливості вирощування тих чи інших рослин.
Найбільше сподобались клумби.Доглядом за більшою частиною зелених насаджень Рівного займається міський
трест зеленого господарства, в обов'язки якого також входить обрізання дерев, косіння трави, благоустрій територій, послуги з ландшафтного дизайну.
-Ми самі готуємо оригінальні малюнки для клумб, підбираємо посадковий матеріал, - розповідає керуюча КП
«Рівненський міський трест зеленого господарства» Ірина Савчук. -У нас є п'ять бригад квітникарів, дві бригади з
благоустрою і ще одна бригада, яка працює в теплиці. Маємо великий автотранспортний парк, що дуже полегшує
роботу з озеленення великих територій.
На жаль, трест не може вирощувати весь необхідний асортимент рослин у своїх теплицях, бо вони не опалюються.
А є квіти, що потребують довгого періоду розвитку: петунію, сурфінію, бегонію треба висівати ще взимку.
- Раніше, коли зелене господарство міста було трошки більшим, ми мали ще дочірнє підприємство на Басовому
Куті, - пригадує Ірина Дмитрівна. -І опалювані теплиці там також були. Тоді ми повністю забезпечували себе
посадковим матеріалом. Тепер доводиться закуповувати черешки в тепличних господарствах і дорощувати на
місці. Зате щороку отримуємо широкий і цікавий перелік рослин. Цього року, щоб не повторюватися, вирішили
додати культури, які рівняни вже давно не бачили на міських клумбах: колеуси, бальзаміни, антірінум, кохію під
стрижку. Результат сподобався не тільки нам. Нещодавно у Рівному відбувся симпозіум керівників комбінатів і
трестів зеленого господарства, то присутніх на ньому найбільше зацікавили в нашому місті квіткові візерунки з
використанням мармурової крихти, кварциту, орнаментальні клумби і висаджені на них рослини. І це не дивно. У
наш час виведені нові сорти давно відомих культур, всі вони прекрасної якості, і через це клумби Рівного виглядають особливими. Та я особисто найбільше люблю чорнобривці - це наша національна квітка, і цвітуть вони до
самих морозів. Глибокої осені, в дощові сірі дні вони виглядають як маленькі сонечка на клумбах.
Відкриваємо секрети. Рівне завжди вважалося одним із найзеленіших міст України. В радянські часи воно
потопало у трояндах. Зараз їх небагато, зате на бульварах та площах красуються оригінальні клумби з однорічних
род-лин, які щороку змінюють свій вигляд.
Незабаром у нас мають з'явитися й нові, ще незвичні для рівняй зелені композиції. Якщо плани працівників
зеленого господарства реалізуються, то в майбутньому будемо милуватися квітковими шедеврами з ранньої весни
до пізньої осені. Адже наступного сезону у тресті планують зосередитись на вертикальному озелененні і цибулькових рослинах.
- У багатьох містах ампелі стали хорошою традицією. У Львові, Тернополі, Вінниці цілі вулиці «розмальовані»
підвісними кашпо з петуніями, лобеліями, сурфініями. Це дуже гарно. Хочемо, щоб так само було й у Рівному. Ми
вже маємо багато ампелів на Соборній, на майдані Незалежності, але їх буде ще більше. Ще одна мрія: якомога
більше тюльпанів, крокусів, нарцисів на клумбах. Плануємо частину виділених на озеленення коштів витратити
саме на цибулькові. Не завадить додати й хвойників, - туї, ялівці, модрини, тсуги, сосни, ялини роблять ландшафтні композиції об'ємними і прикрашають місто взимку.
Навчаючись у Санкт-Петербурзі, чи тоді ще-Ленінграді, Ірина Савчук завжди милувалася величезними
квітниками у регулярному стилі в обрамленні яскраво-зелених газонів. Щось подібне, звичайно, в менших
масштабах, вона хоче зробити на рівненських майданах.
Планів надзвичайно багато, для втілення багатьох із них не вистачає коштів і людей. Та сподіваюся, що з часом
усі проблеми вирішаться, отже, Рівне стане по-справжньому квітучим і неповторним, а його мешканці знову
будуть по праву гордитися своїм найзеленішим в Україні містом.
За крок до ботанічного саду. Якраз вічнозелених рослин у нас немало. Як розповіла Ірина Дмитрівна, колекція
хвойних у Рівному надзвичайно широка:
Родзинка нашого міста у тому, що ще за радянських часів озеленення бульвару Незалежності, Лебединки і навіть
деяких вулиць проводилося під керівництвом професора Дорошенка з Київського ботанічного саду імені Гришка.
Завдяки цьому в Рівному дуже багато екзотів. Є платани, у парку Шевченка росте до 30 видів беріз, маємо дуже
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174. Телеканал
„Рівне-1”
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Що дає
рівненському
бізнесу новий
сміттєпереробний
завод?
Олена Семенович,
Юрій Кобів

175. Телеканал
РТБ

22.08.2013

Викидаючи сміття у
контейнери, кожен
рівнянин дбає не
тільки про
екологічну безпеку,
а й енергетичну

176. Телеканал
РТБ

22.08.2013

24 серпня у Рівненському зоопарку
відбудеться запуск
нової дитячої лінії
мотузкового парку
«Джунглі»

Європейські стандарти поступово впроваджують промислові гіганти
Рівненщини. Вже півтора місяці на підприємстві «Волинь-Цемент»
використовують тверді побутові відходи як альтернативне паливо. Його
постачає на підприємство нововідкритий сміттєпереробний комплекс у
Рівному.
Понад тисячу тонн сміття в енергоресурс вже перевели на підприємстві
«Волинь-Цемент». Освоювати цю технологію розпочали всього півтора
місяці тому, коли у Рівному відкрили сміттєпереробний завод. Там відходи
сортують, подрібнюють та перетворюють у новий вид альтернативного
палива – «Флафф». Подібні технології вже давно використовують європейці. Адже це екологічно чисто, та дає значний економічний ефект.
Нині в обертових печах щодоби спалюють 50 т сміттєвих брикетів, а до кінця року екологічно чистого «флаффу» використовуватимуть вдвічі більше.
Це один із наймасштабніших енергоощадних проектів Рівненщини,
оскільки дозволяє щорічно економити більше 100 мільйонів кубометрів
газу, кажуть спеціалісти. Інвестори реалізують комплексну програму з
модернізації виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій,
загальною вартістю понад 300 мільйонів євро. Президентська програма
також передбачає економію газу, тому чиновники усіляко підтримують
модернізацію виробництва.
Скільки заощадять на нових технологіях виробники не зізнаються. Кажуть,
очікують лише економічний ефект до 10 відсотків. Однак на ціну продукції
це не вплине, адже її диктує ринок, а не виробник. Головне завдання
вбачають у збереженні екології, тому і надалі впроваджуватимуть
європейський досвід.
Уже кілька місяців відсортовані та перероблені відходи використовують як
паливо у Здолбунові на підприємстві "Волинь-Цементі". Там запевняють,
що це паливо не завдає шкоди навколишньому середовищу, адже згорає
при температурі понад тисячу градусів, тож імовірність викидів отруйних
діоксинів зводиться до нуля.
Окрім цього використання сміття, за словами представників влади, є ще й
вагомим кроком до поставленого Президентом курсу на досягнення
енергетичної безпеки.
У зоопарку буде мотузковий парк та гігантська павутина. Діти від 2 до 10
років зможуть спробувати свої сили у підкорюванні мотузок. Окрім того, у
зоопарку можна буде відчути себе павуком.
На оновленому дитячому майданчику у зоопарку встановили гігантську
павутину та мотузкові стіни.
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177. Телеканал
Сфера-ТВ
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У Рівненському
зоопарку
відкриється
мотузковий парк

178. Телеканал
РТБ
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179. Телеканал
Сфера-ТВ

27.08.13

В приміщенні
управління
економіки на
Поштовій, 2
облаштували пункт
безкоштовного
збору
відпрацьованих
батарейок
На Рівненщині
затверджено
проекти зі
встановлення меж
44 об'єктів
природнозаповідного фонду

24 серпня відбудеться запуск нової дитячої лінії мотузкового парку
"Джунглі". Про це повідомила прес-служба Рівненського зоопарку.
Діти від 2 до 10 років, хто полюбляє екстремальні відчуття, можуть спробувати свої сили у підкорені мотузок. Вартість послуги - 15 гривень. А малечу, яка хотіла б спробувати себе у ролі павука, запрошують на оновлений
дитячий майданчик з гігантською павутиною та мотузковими стінами.
Проект організований Всеукраїнською екологічною лігою, Національним
молодіжним центром «Екологічні ініціативи» та Всеукраїнською дитячою
спілкою «Екологічна варта».
Партнером акції є товариство «Сігмас Еколоджі», яке забезпечуватиме
логістичну складову зі збору батарейок та їх подальшої відправки на
утилізацію на заводі у Франції. Їх сюди може принести кожен охочий.
Також долучитися до кампанії можуть будь-які установи. З Рівного для
участі в кампанії вже надійшли заявки від виконавчого комітету Рівнеради,
підприємства «Торговий центр-Д» та кінопалацу «Україна».
У Рівненській області затверджено проекти землеустрою з організації та
встановлення меж 44 об’єктів природно-заповідного фонду на загальну
площу 2016 гектарів. Про це повідомила прес-служба Державного агентства
земельних ресурсів.
З них: у 2012 році – два об’єкти на площу 99 га, у 2013-му – п’ять об’єктів
на площу 131,7 гектара. Цьогоріч в області заплановано встановити в натурі
межі 11 об’єктів. Для проведення цих робіт необхідно близько 50 млн. грн.
Питання розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення
меж територій природно-заповідного фонду знаходиться на постійному
контролі Головного управління Держземагентства у Рівненській області.
Задля забезпечення фінансування цих робіт за ініціативи землевпорядної
служби області облдержадміністрація подала пропозиції обласній раді
стосовно розгляду на черговій сесії питання внесення змін у Регіональну
програму розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2006–2015
роки щодо виконання зазначених робіт та передбачення коштів у 2014–2015
роках у Державному та місцевих бюджетах.
На сьогодні на території Рівненщини налічується 310 об’єктів природнозаповідного фонду на площі 181,5 тисячі гектарів.
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180. Телеканал
РТБ

29.08.2013

Працівники МВС
виявили три
злочинні групи, які
незаконно
видобували
бурштин

181. Газета
„Вільне
слово”

29.08.2013
№64
(№14758)

Більш як тисячу
тонн сміття вже
перевів в
енергоресурс
промисловий гігант
краю
Тетяна ПАНАСЮК

Правоохоронці з'ясували, що "старателі" залучили чимало техніки, у них
вилучено 21 мотопомпу, 11 одиниць транспорту, понад 2000 метрів
пожежних рукавів, які використовувалися для подачі води.
— Діяльність таких "видобувачів" завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу, крім того, увесь дохід від неї йде повз державну скарбницю,
— сказав начальник відділу Департаменту Сергій Яковенко. - Відкрито кілька кримінальних проваджень за порушення правил охорони або використання надр та незаконні порубки лісу.
На ПАТ «Волинь-Цемент» вже півтора місяця використовують тверді
побутові відходи як альтернативне паливо. Його постачає на підприємство
нововідкритий сміттєперероб-ний комплекс (на фото). Там відходи сортують, подрібнюють та перетворюють у новий вид альтернативного палива «флафф».
Нині щодоби в обертових печах спалюють 50 тонн сміттєвих брикетів, а до
кінця року екологічно чистого «флаффу» використовуватимуть удвічі
більше, розповів в. о. генерального директора ПАТ «Волинь-Цемент» Ігор
Давидюк. За його словами, альтернативою планують замістити 40 відсотків
усього енергоресурсу. За рахунок цього на підприємстві мають намір
знизити собівартість цементу на 10 відсотків. Такі інноваційні енергоощадні
технології запозичені в німецьких колег. Вони роками підтверджують
економічний результат і повертаються дивідендами. Саме тому в 2011 році
на підприємстві зменшили споживання дороговартісного газу в 14 разів.
Його замінили вугіллям. Нині ж випробовують технологію переведення в
енергоресурс сміття. Загалом же інвестори реалізують комплексну програму
з модернізації виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій
загальною вартістю понад 300 мільйонів євро.
Це один із наймасштабніших енергоощадних проектів Рівненщини, оскільки дозволяє щорічно заощаджувати більш як 100 мільйонів кубометрів газу,
зауважив заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак. Він
підкреслив, що таким чином в області вдається виконувати президентські
завдання щодо зменшення споживання імпортного енергоресурсу та забезпечення енергонезалежності. Нині ефективні менеджери рахують гроші, а
тому зацікавлені інвестувати в перехід на альтернативу. Зокрема, на місцевому паливі працює меблева фабрика «Морган Феніче», а також підприємства деревообробної та інших галузей промисловості. Завдяки цьому в
області за два роки вдалося зменшити споживання газу на понад 10 %.
Натомість обсяги реалізації промислової продукції зросли на 5 %.
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182. Газета
„Вільне
слово”

Про те, що кожного року 14 серпня, на свято Маковія корчани відзначатимуть День річки Случ, пообіцяли працівники Корецької дільниці Рівненського міжрайонного управління водного господарства під час відкриття пам'ятного знаку цій водоймі. І слова дотримали. Відтак і цього разу зібралося
в селі Усті чимало людей, аби згадати минулорічну подію та вкотре добре
провести час біля річки, поблизу якої з поміччю місцевих водогосподарників облаштовані спеціальні місця для відпочинку. А наймолодші любителі
природи Микола та Дем'ян Мамай показували цього дня ще й майстер-клас
у риболовлі. Крім того водогосподар-ники району обговорили з сільським
головою Зоєю Романчук можливості ремонту шляхових артерій, що пролягають до водойми. Зокрема, дорога, що веде до того місця, де річка Кор.чик впадає в Случ. Відтак більше не тільки місцевих мешканців, а й гостей
району зможе насолодитися тутешніми краєвидами.
183. Телеканал 29.08.2013
Безземельний парк
«Дермансько-Острозький» національний природний парк, який було ствоРТБ
«Дерманськорено відповідно до Указу Президента ще у 2009 році, до цього часу не може
Острозький» парк
отримати землі, на яких він розташований. І хоча домовленості про передадо цього часу не
чу угідь є, справа зупинилась через бюрократичну тяганину.
може отримати
Швець без чобіт. Саме так почувається нині Національний природній парк
землі, на яких він
«Дермансько-Острозький». Сільради та лісгоспи, на чиїй території було
розташований
створено парк, мали передати йому 1600 гектарів земель. Однак, процес цей
Людмила Васюха,
затягнувся на роки. Як вважає керівник - через бюрократичну тяганину.
Назар Мідріган,
Олександр Верцеха, директор Національного природного парку "ДерманьМикола Штемпель
ко-Острозький": "Ми не можемо дати людям нормальні умови для відпочинку, не можемо нормально займатися науковою діяльністю, оскільки
землі до цього часу не передані."
В обласному управлінні лісового та мисливського господарства, яке опікується державними лісами, частина з яких і має відійти національному природному парку, кажуть, що угіддя готові були передати ще п’ять років тому.
Однак, процедура ця законодавчо не врегульована донині. Тому ні, лісівники, ні сільради тривалий час не можуть довести справу до кінця. Але, чекати
залишилося не довго.Олег Ткач, начальник відділу обласного управління
лісового та мисливського господарства: "Проблем з передачею землі немає,
документи зараз знаходяться у найвищій судовій інстанції. Її рішення ми
виконаємо." Тим часом в національному парку проводиться наукова робота.
Зокрема, на його території вже віднайшли 47 видів червонокнижних рослин,
виявили гніздо рідкісного чорного лелеки. Нині у "Дермансько-Острозькому" парку можна побачити традиційних для нашого краю зайців, єнотів, лисиць, кабанів та козуль. Є тут і популяція екзотичних для полісся плямистих
оленів. Науковими відкриттями працівники парку діляться з колегами. На
базі парку вже тричі проводили науково-практичні конференції.
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В Усті відзначили
День Случа
Віктор ПЕТРУК

184. Телеканал
„Рівне-1”

29.08.2013

Через будівництво
автозаправної
станції Рівне може
залишитися без
води

185. Телеканал
Сфера-ТВ

29.08.13

У Рівному в районі
Басового Кута
облагородили
джерело

Рівняни можуть залишитися без води. Через автозаправну станцію, яку
будують на території водогону Горбаків-Рівне у санітарно-охоронній зоні.
Саме ця гілка забезпечує водою обласний центр.
Знімальна група першого місцевого сьогодні стала свідком як на стратегічному об'єкті їздять підйомні крани, машини з піском та екскаватори. Нагадаємо, історія з будівництвом цієї АЗС триває з 2011-го року. Саме тоді громадськість та місцеві жителі обурились виділенням землі під спорудження
автозаправної станції на стратегічному водогоні депутатами Білокриницької
сільської ради. Про те всі необхідні дозволи фірма-власник ділянки таки отримала і почала будівництво. Керівництво ж водопостачального підприємства запевняє, що небезпеки немає. І переконує що діяльність автозаправної
станції не призведе до катастрофи.
У Рівному в районі Басового Кута облагородили джерело. Аби чисте диво
природи привести в належний стан витратили 112 тисяч гривень. Знаходиться струмок поблизу древнього кургана "Городище".
Древнє, на диво чисте і тепер вже відповідно облаштоване. Ініціатива облагородити джерело поблизу Басового Кута зародилась в мешканця цього
району депутата Рівненської міської ради Анатолія Чугуєвця. Допомогли
задумане втілити в життя спеціальна програма ПРООН та громадська організація "Еко-дім". 14 тисяч виділили з міського бюджету, п’ятьма тисячами
поділився депутат-ініціатор і 90 надійшли в рамках програми.
Анатолій Чугуєвець, депутат Рівненської міської ради: - Дане місце мені відоме з дитинства. Пам’ятаю той час, коли там була криниця. Люди приходили, пили воду, потім вона замулилась. Проте вода тут холодна, чиста.
Мешканці переконані, що воду з цього джерела можна пити. Проте, аби все
було стерильно не вистачає певних облаштувань.
Анатолій Чугуєвець: - Щоб облагородити цю воду, то це питання на перспективі. Бо в програмі ПРООН, з якою ми працювали, було прописано відновлення природного джерела, взяття аналізів. Також потрібно зробити так,
щоб туди не потрапляли домішки органіки.
Знаходиться джерело біля стародавнього кургана "Городище". Не всі рівняни знають про древню історію цієї пам’ятки ХІ– ХІІІ століття, ровесника
Пересопниці. Археологи під час розкопок знаходили тут не лише речі побуту, а й поховання людей. Про те, що це визначна пам’ятка міста нині
свідчать лише кілька табличок 70-х років.
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186. ОГОновини

29.08.2013

Що робити
рівнянам, якщо
стали жертвами
безпритульних
собак

Щороку на вулицях Рівненщини більшає безпритульних собак. Частенько
вони зграями нападають на людей, нерідко їх жертвами стають маленькі
діти. “ГАЗЕТА” з’ясовувала, що робити, якщо вас тероризують чотирилапі,
і куди звертатися у випадку укусів.
— Я не знаю, що з цим робити, — каже Павло, — реально страшно, що
вкусять. Або кинуться під колеса і я впаду. І ці всі собаки переважно
збираються в одних і тих же місцях, бо там їх підгодовують жителі
будинків, продавці магазинів.
Рівнянка після нападу собаки провела у лікарні три тижні
Цьогоріч у Рівному собаки покусали уже близько півтисячі людей. Зараз
тварин не відстрілюють, адже їх захищає закон. У Рівненському
міськвиконкомі діє “гаряча лінія” за номером 1553. Журналісти “ГАЗЕТИ”
зателефонували туди з питанням, куди ж людям жалітися на собак.
— Це гостра проблема нашого міста, — говорить оператор гарячої лінії. —
Питання стоїть у нас на контролі, але поки що у нас немає такої служби, яка
займалася би бродячими собаками. Немає куди забирати цих собак. Якщо є
підозра, що собака скажена, можна подзвонити в ветеринарну службу за
номером 63-30-96. Спеціалісти приїдуть і оглянуть тварину. А
відстрілювати не можна, адже їх охороняє закон. Зараз діє програма
стерилізації собак, тварину стерилізують, якщо зателефонуєте в Рівненську
обласну організація "Під Егідою" за номером 40-12-60.
У Здолбунові на Рівненщині собака покусав 11-річного хлопчика
Тамара Лук’янчук з організації “Під Егідою” говорить, що до них справді
звертаються рівняни з проханням стерилізувати собак.
— Якщо до нас дзвонять жителі міста з скаргою на бродячу собаку, ми
приїжджаємо, забираємо тварину і стерилізуємо, — говорить Тамара
Лук’янчук. — Проте, опісля стерилізації її все одно відпускають на вулицю.
На Рівненщині пес напав на трьох дітей. Тварина була хвора на сказ
У випадку, коли вас все ж вкусила собака, лікарі радять негайно звернутися
за допомогою в найближчий медзаклад. Якщо це укус собаки, в якої є
господар, то за твариною обов’язково необхідно вести спостереження
протягом 14 днів. На чотирнадцятий день ветеринарна служба обов’язково
повинна виїхати і подивитися чи з собакою все гаразд. Якщо ж вкусила
бродяча собака, і неможливо її знайти, лікар призначить вам лікування в
залежності від тяжкості укусу. При легких укусах проводиться вакцинація
— 6 уколів, при важких — людина потребує комбінованого лікування в
стаціонарі.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

187. Телеканал
Сфера-ТВ

30.08.13

Рівненська АЕС до
свого 40-річчя
відкрила двері для
журналістів

Першу цеглину на Рівненській атомній електростанції заклали 40 років тому. У планах було звести
шість потужних енергоблоків, втім, через розпад Радянського Союзу встигли збудувати лише чотири.
Перший увели в експлуатацію у 1980 році, останній мали запустити вже в 90-му, проте через Чорнобильську катастрофу зробили це лише у 2004 році. Сьогодні Рівненська АЕС працює на повну потужність. Щогодини тут виробляють 2,5 тисячі мегават дешевої енергії та ретельно стежать за безпекою.
Рівненська атомна електростанція працює у три зміни. 24 години на добу. На енергетичній ниві АЕС
трудяться понад вісім тисяч чоловік. І до безпеки кожного тут ставляться з особливою уважністю.
Щодня працівники, які працюють у радіаційній зоні, проходять дозиметричний контроль. Перед початком та після завершення робочого дня їх перевіряють на спеціальній установці, яка дозволяє виявити
факти надходження до організму радіонуклідів. Потім працівник прямує до санпропускника, де
отримує спецодяг.
Леся Кірдей, майстер санпропускника:- Вдягається нижня білизна, куртка зі штанами, чепчик на
голову обов’язково, ще є шкарпетки і черевики.
Щодня через один санпропускник проходить 200-250 працівників. Втім, коли триває ремонт
атомного реактора, ця цифра зростає вчетверо. Загалом на АЕС діє чотири таких приміщення - одне
жіноче та три чоловічих. Перед входом у зону суворого радіаційного контролю переодягнули у
спецодяг і журналістів. Кожному персонально вручили дозиметр, себто прилад, який вимірює
безпосередньо рівень радіації, а також ознайомили з роботою щита радіаційного контролю третього
та четвертого енергоблоків.
Сергій Боришкевич, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки РАЕС:- Це наш
новий щит. Він модернізований в рамках підвищення безпеки нашої станції. Він повністю
автоматизований і дозволяє в автоматичному режимі слідкувати за станом радіаційної безпеки на
нашій АЕС.
Пильно стежать на четвертому енергоблоці і за викидами через вентиляційні труби шкідливих
речовин у навколишнє середовище. Систему, яка це контролює встановили 9 років тому. Втім, за цей
час, запевняють на АЕС, вона працювала практично без збоїв. Справність італійського обладнання
щороку перевіряють харківські спеціалісти, а обслуговують його позмінно лише троє людей. Усі
рівні безпеки вжито і у приміщенні, де знаходиться гермошлюз, який веде у центральний зал
реакторного відділення. За цими дверима знаходиться вже атомний реактор. Фахівці запевняють,
йому не страшні ні падіння літака, ні землетруси шкалою до 6-ти балів.
Олександр Валигін, провідний інженер з експлуатації обладнання РАЕС:
- Ми дивилися з вами основний шлюз. Він є основним елементом системи безпеки і через нього ми
здійснюємо доступ до основного обладнання реакторної установки, реактора. Також там є елементи
системної безпеки.
Працює атомний реактор 300 днів на рік, решту часу перебуває на ремонті. Востаннє його зупиняли 65
діб тому, - розповідає Олександр Валигін. Окрім реакторного, показали журналістам і турбінне
відділення. Також познайомили і з роботою блочного щита управління, який стежить за всіма
технологічними процесами енергоблока.
Олег Ткаченко, начальник зміни енергоблока РАЕС:- З цього щита можна керувати всім обладнанням
нормальної експлуатації і обладнанням системи безпеки. З цього щита можна увімкнути блок в
мережу, вимкнути його від мережі, увімкнути і вимкнути все обладнання.
Загалом над підвищенням безпеки на АЕС працюють безперервно. Ця програма, як розповів
заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Сергій Боришкевич, фінансується як
нашою державою, так і міжнародною спільнотою. Нині запевняє, що усе безпечно.
Сергій Боришкевич, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки РАЕС:
- Впливи нашої станції на довкілля та населення мінімальні. Відповідно до наших даних, які ми
збираємо один раз в квартал та направляємо у відповідні структури, то вплив станції вимірюється
долями процента від допустимих меж.
Щогодини Рівненська АЕС виробляє дві з половиною тисячі мегават дешевої енергії. Втім, до 2014
року тут планують збільшити її потужність ще на 300 одиниць. За рік атомна електростанція може
забезпечити світлом приблизно чотири області такі як Рівненщина. Коштує один кіловат
електроенергії лише 22 копійки, а це втричі дешевше, аніж вартість теплової енергетики та в 25 разів
– аніж енергія сонця.
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Хто і скільки планує
заробити на
рівненському
сміттєзвалищі?

Після введення в дію сміттєпереробного заводу територія, заповнена
сміттям, привернула увагу керівників "Рівнетеплоенерго" і товариства
"Вейст-буд", які також сподіваються заробити на міському смітті.
Степан Коропецький, директор "Рівнетеплоенерго":— Міськрада надала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки в оренду
на 10 років. Йдеться про 10 соток землі на сміттєзвалювальному полігоні біля сміттєпереробного заводу, на яких буде встановлено когерераційну установку для видобування газу зі сміття і перетворення його на електроенергію.
Коли видобування газу стане реальністю — сказати не можу. Ще потрібно
розробити проект землеустрою, затвердити його на сесії міськради, а це
залежить від того, коли його підготують до розгляду депутатів. Також ми ще
не займалися питанням придбання когенераційної установки. Чи вигідно
буде виробляти електроенергію зі сміття? Це підрахує проектна організація,
коли розроблятиме проект.
Євгеній Кінаш, директор ТОВ "Вейст-буд":— Плануємо взяти в оренду на
49 років 65 соток землі на сміттєзвалювальному полігоні. Звернулися з цим
до міськради. Ми працюємо із підприємством "Санком-Рівне", разом із яким
збираємо по місту великогабаритне сміття: старі вікна, двері, рами, будівельні відходи. Їх привозить на полігон також КАТП 1728. Сміттєпереробний
завод великогабаритне сміття не приймає. Тож на орендованій ділянці хочемо сортувати таке сміття для подальшого використання. Дерево з вікон та
дверей можна переробляти на щепу. Будемо сортувати сміття вручну. Все це
ще до кінця не сплановано.
Володимир Хомко, міський голова Рівного:— Майбутнє у міського сміттєзвалища дуже перспективне. Можливо, вже до кінця цього року на ньому
пробурять свердловини для видобування газу і переробки його на електроенергію. Це робитиме "Рівнетеплоенерго". Раніше цим хотіла зайнятися
київська фірма, але вона не зібрала для цього всі необхідні документи. Ще на
сміттєзвалищі буде облаштовано пункт прийому особливо небезпечних
відходів. Цим займеться фірма, яка виграє тендер. Я запрошую на тендер
всіх, хто має ліцензію на роботу з особливо небезпечними відходами.
Також надамо землю на полігоні всім, хто захоче добувати тут газ. Умова
надання землі — навести на ділянці лад, обгородити її. Ну і вчасно вносити
орендну плату. Якщо вдасться організувати на сміттєзвалищі видобування
газу, то будемо мати технологію переробки сміття європейського рівня.
Згодом на сміттєзвалищі буде здійснено рекультивацію: рештки
непереробленого сміття прикриємо грунтом з рослинним шаром. Залишаться
лише свердловини для добування газу. Кажуть, що його звідти можна
добувати ще 50 років.
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На охорону та
поліпшення земель
використано 6,8
мільйона гривень

В Україні за І півріччя 2013 року на охорону та поліпшення якості земель
використано 6,8 мільйона гривень, з них 4,6 мільйона гривень – за рахунок
коштів місцевого бюджету. Крім того, 2,2 мільйона гривень становлять інші
джерела фінансування. Про це повідомила прес-служба державного
агентства земельних ресурсів.
Основною складовою асигнування заходів з охорони земель є кошти, які
надходять до місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Так, протягом І півріччя цього року на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських
потреб, поліпшення відповідних угідь та охорону земель використано 11,2
мільйона гривень, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Станом на 15.07.2013 загальна площа земель, що потребують консервації, в
Україні становить 1,1 млн. га, з них: 653,9 тис. га – деградовані, 438,3 тис. га
– малопродуктивні і 11,9 тис. га – техногеннозабруднені землі. Протягом І
півріччя 2013 року здійснено консервацію 547,8 га земель, з них: 243,5 га –
шляхом заліснення та 304,3 га – залуження. У стадії консервації перебуває
22,2 тис. га земель.
Загальна площа порушених земель в Україні становить 145,7 тис. гектарів.
Цього року рекультивовано 281 га порушених земель, з них більше 88%
(248,1 га) – сільськогосподарські угіддя. Загальна площа земель, що перебувають у стадії рекультивації, становить 7,1 тис. гектарів.
За шість місяців 2013 року поліпшено 1,4 тис. га малопродуктивних угідь.
Потребують поліпшення 2,4 тис. га земель, з них майже 30%, тобто 0,7 тис.
га – рілля. Загалом потребують проведення комплексу заходів щодо поліпшення якості 272,5 тис. га малопродуктивних земель.
Протягом І півріччя 2013 року в Україні споруджено та реконструйовано 9,2
км протиерозійних гідротехнічних споруд на загальній площі 14,5 га. Крім
того, 19 об’єктів перебувають у стадії будівництва. На часі зведення (реконструкція) 529 протиерозійних гідротехнічних споруд, зокрема, 143 водоскидних споруд, 176 протиерозійних ставків, 198 споруд терасування схилів.
Крім того, потребують захисту землі, зокрема сільськогосподарського
призначення, від ерозійних та інших несприятливих природних процесів на
загальній площі 1,7 тис. га, загальною протяжністю 42 тис. кілометрів.
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Безпека понад усе
Оксана Жужельська,
Микола Штемпель

Фахівці Рівненської атомної електростанції продемонстрували системи радіаційного контролю та відкрили для журналістів двері у святая святих - реакторне відділення та блочний
щит управління - приміщення, з якого запускають блок та зупиняють його на ремонт.
На Рівненській атомній станції сьогодні не на повну потужність, але працюють усі 4 енергоблоки. Кілька пунктів пропуску, інструктажі, перевірки документів, визначення рівня радіації в оранізмі - і ми на території атомного гіганта. Проте зона суворого радіаційного контролю - місце підвищеного ризику і потрапляють туди і працівники, і журналісти лише через
санперепускник. Леся Кірдей, майстер санперепускника: "Пероснал заходить в "чисте" відділення, переодягається, знімаю так званий "домашній" одяг, взуває перехідні капці і переходить в "грязне" відділення, де чергова забезпечує спецодягом, спецвзуттям, миючими, дезактивуючими засобами". У звичайний робочий день ці жінки перевдягають 200-250 працівників, а якщо в зоні плановий ремонт, тоді через санперепускник за день проходить 800-900
людей. Кілька хвилин на перевдягання - і можна йти в зону суворого радіаційного контролю,
але спочатку треба отримати електронні дозиметри. Ще один інструктаж - і ми в щиті радіаційного контролю третього і четвертого енергоблоків, хоча на цих екранах та моніторах видно ситуацію на чотирьох енергоблоках РАЕС. Саме звідси здійснюється оперативний контроль за радіаційною обстановкою, забрудненістю приміщень, обладнання в реакторному
відділенні. Олег Салагаєв, начальник цеху радіаційної безпеки: "Система сучасна, модернізована. Модернізацію ми закінчили нещодавно розробники цієї системи - харківське підприємство "Вестрон". Також є імпортне обладнання, французьке, тобто була велика модернізація. В т.ч. і коли вводили в експлуатацію 4 енергоблок, там система радіаційного контролю теж нова". А от контроль за рівнем викидів в атмосферу - це окрема система АСКРО.
Італійське обладнання працює 8 років, і щороку проходить повірку, тож ні про які позаштатні ситуації тут не йдеться. А це і є святая святих. За цими дверима вже реакторна установка. Саме через цей шлюз заходять працівники під час планового ремонту. Всередині, за
словами фахівців, умови для роботи далеко не найкращі - температура 40-450С і тиск, нижче
атмосферного. Витік радіації, твердять атомники, звідси неможливий, адже товщина стін від 1,2 до 3 м, двері герметично закриваються, а саме приміщення блоку здатне витримати
землетрус до 6 балів за шкалою Ріхтера і, навіть, падіння літака. Олександр Валигін, провідний інженер з експлуатації обладнання РАЕС: "Позаштатні ситуації бувають, але в межах
норм. Іноді буває обладнання відмовляє, ламається. Всі поломки, які були на блоці, не
призвели ні до виходу реактивних засобів, ні до опромінення персоналу".
Вже на зворотньому шляху з зони суворого радіаційного контролю усі працівники проходять через спеціальні рамки, які заміряють рівень радіації в організмі, далі здача дозиметрів
та санперепускник. Одне з основних відділень в роботі АЕС - машинний зал, де розташовані
безпосередньо генератор та турбіни. Шум, щоправда, тут такий, що при вході видають беруші. Приміщення величезне, але ходити можна лише по спеціально виділених доріжках,
все дуже суворо. Але зона найбільшої уваги - блочний щит управління, серце енергоблоку.
Ці фахівці пропрацювали на станції не один десяток років, перед тим, як потрапити на
посаду провідного інженера керування реактором чи турбіною.
Олег Ткаченко, начальник зміни енергоблоку: "З цього щита управлінння можна керувати
всім обладнанням нормальної експлуатації і обладнанням системи безпеки. От і все призначення. Тобто з цього щита можна включити блок в мережу, а можна його відімкнути. Ввімкнути і вимкнути будь-яке основне чи допоміжне обладання". На цих моніторах фахівці цілодобово, не відходячи зі свого робочого місця, спостерігають за роботою енергоблоку. Безпека на станції - понад усе. І за роки роботи, кажуть, створили безпечні умови як для своїх
працівників, так і для тих, хто проживає біля Рівненської атомки
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191. Телеканал
РТБ

03.09.2013

192. Телеканал
РТБ

05.09.2013

Відтепер жителі Басового Кута, що в Рівному, можуть пити воду з оновленого джерела. Це стало можливим завдяки місцевим активістам, яких фінансово підтримала програма ПРООН. Втім зупинятися на цьому вони не
збираються і вже думають над тим як облаштувати всю прилеглу до джерела територію.
Зараз це джерело має зовсім інший вигляд. Його почистили, стежки довкола
виклали камінням та поставили лавки. А нещодавно, пригадують мешканці
Басового Кута, сюди не можна було підступитися. У всіх будинках довкола
є водопровід, однак місцеві жителі надають перевагу саме воді із джерела.
Сергій Хорхолюк, рівнянин: "Вода добра. Усі п'ємо. Раніше у мене були
рибки в акваріумі, то я для них тут воду набирав. Вона не цвіла, не заленіла
і рибки себе у ній краще почували."
Ідея облагородити джерело належить мешканцю цього району Анатолію
Чугуєвцю. Це джерело він пам'ятає ще з дитинства.
Анатолій Чугуєвець, депутат Рівнеради: "Трішки далі була криниця, де
джерельна вода витікала. Та вона замулилася і зникла. А на це місце люди
просто приходили і набирали в посуд воду для пиття."
Тетяна Климчук, журналіст: "Аби вдихнути в джерело нове життя витратили понад 90 тисяч. 14 надійшло з міського бюджету, понад 70 тисяч отримали завдяки програмі ПРООН. І ще п'ять від імені громади вніс депутат ініціатор відновлення джерела Анатолій Чугуєвець."
На цьому місцеві активісти зупинятися не збираються. Оскільки, джерело
знаходиться поблизу історичної пам'ятки ХІ–ХІІІ століття - Басівкутського
городища, вже є плани облаштувати всю цю територію.
Анатолій Чугуєвець, депутат Рівнеради: "Ми бачимо приклад Пересопниці.
Де з нічого відновили культурну пам'ятку. Але для початку було б добре
упорядкувати зону відпочинку. Надіюся ще будуть такі програми."
П'ята частина проб
Загалом за бактеріологічними показниками впродовж травня — серпня на
води у місцях
Рівненщині було досліджено 213 зразків води. З них не відповідали вимогам
відпочинку не
42. На санітарно-хімічні показники було перевірено майже 200 зразків вовідповідала вимогам ди, з яких не відповідали нормам 8. Також було проведено дослідження
проб води із зовнішнього середовища (озера Басів Кут, річок та озер області, стічних вод ) на наявність холерних вібріонів. Збудників холери не виявлено. В основному невідповідність нормам води поверхневих водойм спостерігалась у несанкціонованих місцях масового купання: на пляжах Радивилова, Володимирця, повідомили з Головного управління Держсанепідемслужби області
Оновлене джерело
чисте та
облаштоване
Тетяна Климчук,
Денис Коломис
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193. Газета
7 днів

5.09.2013
№36(1027)

Джерело відновили,
а воді роблять
аналізи Марина
ФУРС

194. Телеканал
„Рівне-1”

12.09.2013

У Рівному вночі
безслідно зникло 30
безпритульних
собак

У Рівному в район? Басового Кута облагородили джерело. Розташоване
воно поблизу древнього Кургана «Городище».
Ініціатива відновлення природного джерела належить мешканцеві цього
району, депутатові Рівненської міської ради Анатолію Чугуєвцю.
- Це місце мені відоме, з дитинства. Пам'ятаю той час, коли там була криниця. Люди приходили, пили воду, потім вона замулилась. Проте вода тут
холодна, чиста, - розповідає пан Чугуєвець.
Втілити задумане у життя депутатові допомогла спеціальна програма ПРООН. На реалізацію проекту з облаштування джерела сам Анатолій
Чугуєвець виділив п'ять тисяч гривень з власної кишені, як член
басівкутської громади. Ще 14 тисяч гривень на цю справу виділили з
міського бюджету, а 74 тисячі надійшли в рамках програми ПРООН,
Місцеві мешканці переконані, що воду з джерела пити можна, проте для
повної стерильності і гігієнічності тут потрібно зробити ще деякі аналізи.
Три десятки безпритульних собак сьогодні вночі безслідно зникли у
Рівному. Щезнення чотирилапих помітили зоозахисники. Вони впевнені,
тварин вбили: застрелили чи отруїли. А тіла вивезли, аби рівняни не
зчиняли галасу.
З'ясувати, де поділися собаки близько десятка зоозахисників прийшли до
рівненського міськвиконкому та влаштували там акцію протесту. Тривала
вона більше години, однак відповідей на свої запитання активісти не почули
- міські чиновники до людей не вийшли. Зоозахисники збираються писати
заяви до міліції та прокуратури. Тим часом, в житлово-комунальному
господарстві кажуть, про зникнення псів навіть не чули. І жодних
розпоряджень щодо знищення собак чи то пак їх вивезення не давали.
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Щоправда не через хворобу чи епідемію. Ввели його рівненські екологи в
зв'язку з поширенням амброзії полинолистої. Однорічної ярої рослини, яка
за зовнішнім виглядом розмірами і формою листків нагадує полин.
Квітковий пилок амброзії шкідливий для людини. В період цвітіння, з
середини липня до настання заморозків, спостерігається алергійне
захворювання - амброзійний поліноз. Пилок амброзії, потрапляючи у ніс,
бронхи викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру тіла,
викликає різке запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, що
призводить до приступів бронхіальної астми. Крім цього рослина здатна в
польових умовах витісняти і пригнічувати бур'яни та культурні рослини.
Рівненські фітосанітари кажуть, вперше на Рівненщині амброзія з'явилася у
1986-му році. З того часу вона тільки розмножувалась.
Боротися з поширенням амброзії можна декількома способами.
Участь у акції зі знищення амброзії в Гощанському районі за ініціативи
фітосанітарної інспекції взяли і представники департаменту екології та
природних ресурсів. Допомагала і районна влада.
Окрім амброзії карантин на Рівненщині оголосили ще через три рослини. Це
золотиста картопляна нематода, бактеріальний опік плодових та ризоманія
буряку. Відмінять карантин тоді, коли ці рослини знищать повністю.
196. Газета
17.09.2013
Без води ні туди, ні Майже 41,4 млн. грн. просять депутати облради з державного бюджету на
„Вільне
№69
сюди Володимир
здійснення заходів щодо відновлення природно-екологічної рівноваги басейслово”
(№14763)
БОЙКО
ну річки Горинь
Надзвичайний екологічний стан у басейні Горині, передусім у Гощанському
районі, складався поступово, як і комплекс проблем, пов'язаний із за безпеченням якісною питною водою місцевого населення. Введення в дію потужностей водозаборів місцевих вод, дефіцит опадів, комплекс факторів господдарської діяльності в басейні річки спричинили її критичний стан. Горинь
зневоднена, утворилася депресійна воронка водозабору площею майже 200
тис. кв. м, порушився водний режим п'яти районів, маємо значний дефіцит
води в прилеглих до водозабору населених пунктах, а також розтріскування
та просідання землі на величезній площі. Ще 1991 року інститут «Укргіпроводгосп» розробив, а облрада потому затвердила техніко-економічне обґрунтування «Покращення водогосподарської обстановки і використання земель
басейну річки Горинь в зоні впливу водозаборів м. Рівне». Через шість років
уряд із цього приводу прийняв постанову, якою були затверджені першочергові заходи з поліпшення ситуації на загальну суму 36,7 млн. грн. Ряд заходів
виконано, але багато з них досі на папері через відсутність фінансування.
Тому депутати і звернулися до Президента та Кабінету Міністрів України з
проханням виділити 41,38 млн. грн. на відновлення природно-екологічної
рівноваги басейну Горині.
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195. Телеканал
„Рівне-1”

13.09.2013

В 12-ти районах
Рівненщини
запроваджений
карантинний режим
Олександр Туз,
Володимир Захаров

Національний університет водного господарства та природокористування
прийматиме VІІІ Пленум Спілки економістів України та Всеукраїнську
науково-практичну конференцію «Екологічно чисте виробництво — основа
підвищення якості продукції на товарних ринках України».
На конференції обговорять державне управління процесами сталого
розвитку країни та її регіонів, світовий та вітчизняний досвід впровадження
більш чистого виробництва. Також говоритимуть про модернізацію
національної системи захисту інтересів споживачів.
198. Телеканал 19.09.2013
"Водник" — опікун Університет опікуватиметься африканським левом, названим Принцом,
РТБ
лева. НУВГП
який шість років тому з'явився у зоопарку. Студенти мали можливість
підписав угоду з
побачити місячне левеня — "доньку" підопічного лева, з якою і
Рівненським
фотографувалися, і тримали на руках.
зоопарком
Оскільки левеня ще немає імені, університет, як опікун, проведе конкурс
серед студентів на краще ім'я.
199. Телеканал 22.09.13
Міських і сільських Мешканці сіл Городище та Орлівка Березнівського району невдовзі отримуСфера-ТВ
жителів Рівненщини ватимуть якісні послуги з вивозу сміття. Для них, як і для мешканців райоб’єднав
центру, запропонують новаторський підхід зі збирання побутових відходів.
екологічний проект Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Це, зокрема, передбачено у корпоративному проекті "Поводження з відходами сьогодні – це здоров’я наших дітей завтра", котрий переміг у всеукраїнському конкурсі територіальних громад. Завдяки його реалізації вдасться
виконати президентське завдання – забезпечити людям належні умови,
незалежно від їх місця проживання.
Так, на вирішення спільної проблеми – вивезення сміття, жителі міста Березного, а також сіл Городища та Орлівки, отримають 500 тисяч гривень з
держбюджету. А загалом на реалізацію екологічного проекту в Березнівському районі планують спрямувати майже 1 мільйон гривень. Зокрема, гроші
додадуть з бюджету району, міста та Городищенської сільради.
За ці кошти вдасться облаштувати нове сміттєзвалище з сортувальною площадкою. Місце майбутнього полігону створюватимуть відповідно до європейських стандартів та державних норм. Окрім того, на вулицях населених
пунктів облаштують майже три десятки спеціальних майданчиків, де будуть
встановлені контейнери для роздільного збору сміття. Також планують придбати два спецавтомобіля для централізованого вивозу відходів, а також
машину для подрібнення скляних пляшок. Тим часом у планах ініціаторів
екологічного проекту – розповсюдити новаторський підхід зі роздільного
збору сміття серед решти населених пунктів Березнівського району.
Відтак, завдяки ініціативній громаді та підтримці влади всіх рівнів краяни
матимуть нові робочі місця та якісні комунальні послуги, а районний
бюджет – додаткові надходження від реалізації вторинної сировини.
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197. Телеканал
РТБ

18.09.2013

19-20 вересня до
НУВГП приїдуть
економісти з усієї
України

У Рівненській області затверджено проекти землеустрою з організації та
встановлення меж 44 об’єктів природно-заповідного фонду на загальну
площу 2016 гектарів. Про це повідомила прес-служба Державного агентства
земельних ресурсів.З них: у 2012 році – два об’єкти на площу 99 га, у 2013му – п’ять об’єктів на площу 131,7 гектара. Цьогоріч в області заплановано
встановити в натурі межі 11 об’єктів. Для проведення цих робіт необхідно
близько 50 мільйонів гривень.Питання розроблення проектів землеустрою з
організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду
знаходиться на постійному контролі Головного управління Держземагентства у Рівненській області. Задля забезпечення фінансування цих робіт за
ініціативи землевпорядної служби області облдержадміністрація подала
пропозиції обласній раді стосовно розгляду на черговій сесії питання внесення змін у Регіональну програму розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2006–2015 роки щодо виконання зазначених робіт та передбачення коштів у 2014–2015 роках у Державному та місцевих бюджетах.
На сьогодні на території Рівненщини налічується 310 об’єктів природнозаповідного фонду на площі 181,5 тисячі гектарів.
201. Телеканал 23.09.13
На Рівненщині
Набув чинності вирок Дубровицького районного суду Рівненської області
Сфера-ТВ
засуджено чоловіка, стосовно жителя Закарпатської області, який намагався контрабандним
який намагався
шляхом вивезти до сусідньої країни небезпечну отруйну речовину - ртуть.
поїздом вивезти із
Про це повідомив прес-центр СБ України.
країни 2 кілограми
Співробітники СБУ спільно з прикордонниками, митниками та
ртуті
працівниками МНС Рівненської області затримали правопорушника в
залізничному потязі сполученням "Рівне-Удрицьк".
У ході огляду його особистих речей правоохоронці виявили та вилучили
приховану у "барсетці" металеву ємність, у якій знаходилось майже два
кілограми хімічної речовини першого класу небезпеки – ртуті металевої.
Отруйну речовину зловмисник намагався незаконно переправити на
територію сусідньої держави з метою подальшого продажу.
Того ж дня слідчими УСБУ в Рівненській області зареєстровано в Єдиному
реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за ознаками
вчинення злочину, передбаченого ч2 ст.15 ч.1 ст.201(контрабанда) та ч.1
ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення,
пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих
речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального
кодексу України.
Рішенням суду зловмисника визнано винним в інкримінованих йому
злочинах та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4
роки та 6 місяців з іспитовим терміном 3 роки та конфіскацією предмету
контрабанди.
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На Рівненщині
затверджено
проекти зі
встановлення меж
44 об'єктів
природнозаповідного фонду

"Ні" собачим екскрементам на вулицях. Незабаром депутати Верховної Ради планують ухвалити законопроект про введення нових штрафів за забруднення навколишнього середовища. Окремим пунктом прописані адміністративні санкції за залишені на вулиці собачі екскременти. Автор законодавчої
ініціативи регіонал Олексій Лелюк пропонує відмову хазяїна прибрати після свого чотирилапого вихованця карати штрафом від 340 до 1360 гривень.
Крокуємо в Європу. Якщо депутати все ж приймуть відповідний законопроект, то зовсім скоро українці вигулюватимуть своїх чотирилапих улюбленців і одразу прибиратимуть за ними, щоб не платити кругленьку суму штрафу. Підтримує таку законодавчу ініціативу і власник двох домашніх улюбленців рівнянин Володимир. Він уже двадцять п’ять років займається собаками. Він своїх песиків Алісу та Ральфа вигулює чотири рази на день. Каже,
прибирати за ними готовий, проте дивлячись де.
Володимир, хазяїн собак:- Безперечно, прибирати потрібно у дворах, на
дитячих майданчиках. Якщо ж взяти віддаленіші місця, я думаю, тут можна
і вільніше себе поводити. Шкоди від того немає, нічого страшного, бо це
біоматеріал. Набагато більше шкоди завдають люди.
Як альтернативу, власники чотирилапих пропонують відводити спеціальні
території для вигулу собак. Цікаво, що таку ініціативу на міському рівні
свого часу навіть затвердили депутати Рівнеради ще в квітні 2011 року.
Проте, це рішення в Рівному досі не виконується.
Людмила Туровська, депутата Рівнеради, член комісії з питань архітектури,
будівництва та землевпорядкування:- Є ціле рішення міської ради з 2011
року. Але на даний момент картина виглядає так - на траві сидять діти, а
поряд свої потреби роблять собаки. Це не означає, що ми проти собак, але
на сьогоднішній день зон для їх вигулу в місті немає.
А от хто контролюватиме безпритульних собак, яких нині не лише в Рівному, а й по всій Україні розвелося чимало, достеменно не відомо. Відстрілювати як раніше, згідно ухваленого закону не можна.
Володимир Хомко, міський голова Рівного: - Прийняли закон, згідно якого
нам заборонили вбивати собак. Всі говорять про притулок. Але він не для
того, щоб утримувати всі 4 тисячі собак. Він для того, щоб стерилізувати і
утримувати лише певний час. За вбивство собак зараз кримінальна
відповідальність.
У разі ухвали відповідного законопроекту люди змушені будуть прибирати
за своїми улюбленцями або ж платити штраф. Його розмір коливається від
340 і до майже півтори тисячі гривень. Контролюватиме добросовісний
вигул собак муніципальна міліція. Втілювати закон у практику розпочнуть
зі столиці. Найближчим часом за такий проект рішення будуть голосувати
депутати Київради.
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Із вирію – в
Здолбунів до
рятівників
Євген Цимбалюк

Мешканці сіл Городище та Орлівка Березнівського району невдовзі отримуватимуть якісні послуги з вивозу сміття. Для них, як і для мешканців райцентру, запропонують новаторський підхід зі збирання побутових відходів.
Це, зокрема, передбачено у корпоративному проекті «Поводження з відходами сьогодні – це здоров’я наших дітей завтра», котрий переміг у всеукраїнському конкурсі територіальних громад. Завдяки його реалізації вдасться
виконати президентське завдання – забезпечити людям належні умови, незалежно від їх місця проживання, акцентував перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко. Так, на вирішення спільної проблеми – вивезення сміття, жителі міста Березного, а також сіл Городища та Орлівки, отримають 500 тисяч гривень з держбюджету. А загалом на реалізацію екологічного проекту в Березнівському районі планують спрямувати
майже 1 мільйон гривень. Зокрема, гроші додадуть з бюджету району, міста
та Городищенської сільради. За ці кошти вдасться облаштувати нове сміттєзвалище з сортувальною площадкою, розповів сільський голова Григорій
Діхтяр. За його словами, місце майбутнього полігону створюватимуть відповідно до європейських стандартів та державних норм. Окрім того, на вулицях населених пунктів облаштують майже три десятки спеціальних майданчиків, де будуть встановлені контейнери для роздільного збору сміття.
Також планують придбати два спецавтомобіля для централізованого вивозу
відходів, а також машину для подрібнення скляних пляшок. Тим часом у
планах ініціаторів екологічного проекту – розповсюдити новаторський підхід зі роздільного збору сміття серед решти населених пунктів Березнівського району. Відтак, завдяки ініціативній громаді та підтримці влади всіх
рівнів краяни матимуть нові робочі місця та якісні комунальні послуги, а
районний бюджет – додаткові надходження від реалізації вторинної
сировини, підсумував Анатолій Юхименко
У господарстві мешканців Здолбунова Віктора Поліщука та Надії Заваріної
прижився лелека, якого вони врятували від загибелі.
Птаха знайшли на полі пораненим, після чого забрали додому та виходили.
Наразі рятівники гадають: полетить птах до вирію чи проведе зиму разом з
ними? Зрештою, навіть в першому варіанті здолбунівчани не засмучуються
та не виключають можливості, що боцюн, дасть Бог, навесні повернеться в
здолбунівське лоно з теплих країв. Бо таке вже траплялося. Зокрема, 8 вересня лелека, також порятований здолбунівською родиною, подався у вирій, а
наступного року, 28 квітня, якраз на свято Вербної неділі, повернувся й
приземлився на ганку. Господарі такий жест сприйняли вельми трепетно та
знаково. А ще й гостинно, спорудивши для лелеки гніздо з колеса.
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Звыдки смердить?
(розслідування
причин
неприємного запаху
на околиці міста)

У № 38 від 5 вересня цього року наша газета надрукувала лист Миколи Кащука
«Звідки смердить?» У ньому йшла мова про неприємний запах, який час від часу
турбує мешканців мікрорайону Північний. Редакція відправила запити у
Держсанепідслужбу та в Державну екологічну інспекцію у Рівненській області й
отримала такі відповіді В. о. начальника Державної' екологічної інспекції у
Рівненській області Олександр ЧА-БАНКЖ повідомив, що «джерелом неприємних
запахів могли бути бардові поля підприємства "Шпанівський експериментальний
завод харчових екстрактів" та очисні споруди підприємства "Рівнеоблводоканал".
Відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію у Рівненській
області, вона здійснює контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, в тому числі за дотриманням суб'єктами господарювання нормативів
викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
забруднення. Згідно із Законом України "Про охорону атмосферного повітря"
викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
здійснюється відповідно до дозволу на викиди. Бардові поля та очисні споруди
підприємства "Рівнеобл-водоканал" належать до неорганізованих джерел викидів
забруднюючих речовин. Відділ інструментально-лабораторного контролю
інспекції на такий вид вимірювань не атестований, а тому вимірювання вмісту
забруднюючих речовин у викидах не проводить. Питання впливу запахів від таких
об'єктів на здоров'я людей віднесене до компетенції органів Держсанепідслужби».
Із Головного управління Держсанепідслужби у Рівненській області його начальник
Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ повідомив, що Рівненське міське управління 12 липня
цього року за участю спеціалістів ЖКГ, КАТП-1728 та Державної екологічної
інспекції у Рівненській області розглянуло звернення депутата Рівнеради В. Зиля
від 04.07.2013 щодо екологічної ситуації і специфічного запаху повітря в мікрорайоні Північний. Спеціалісти міського відділу лабораторних досліджень провели
дослідження повітря в трьох точках на вміст забруднюючих речовин. Перевищень
гранично допустимих концентрацій не встановлено.
30 серпня в місті знову відчувався специфічний запах у повітрі. В зв'язку з цим
спеціалісти міського відділу лабораторних досліджень ДУ «РОЛЦДСЕСУ»
повторно провели заміри повітря на вміст забруднюючих речовин, однак перевищень гранично допустимих концентрацій не виявили.
Тож можна зробити висновок про наявність у повітрі речовин, на проведення
дослідження яких лабораторія держсанепідслужби не акредитована, резюмує
керівник.
Головне управління ДСЕСУ на адресу Департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації направило й лист про необхідність ідентифікації
джерел викидів, що утворюють неприємні запахи в мікрорайоні Північний.
На адресу ДСЕС України направлено клопотання щодо отримання погодження на
проведення позапланової перевірки сміттєпереробного заводу. Заплановано також
у жовтні перевірку бардополів Шпанівського експериментального заводу харчових
екстрактів.
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У зоопарку святкуватимуть День тигра. 29 вересня відбудуться тематичні
заходи з цієї нагоди
Через скандальний
"Ліон" міський
голова Рівного
розсварився з
громадськими
активістами
Юліана ТЕТ

Розпочнуться вони о 12 год. з майстер-класу з виготовлення іграшок для
тигрів. Програма святкування включатиме також показову годівлю
амурських тигрів, тематичну розповідь про їх життя.
Крім того, серед гостей зоопарку проведуть вікторину “Життя тигра”,
покажуть майстер-клас з орігамі та проведуть конкурс розмальовок.
Сьогодні, 26 вересня, на сесії Рівнеради суперечка через те, коли саме
громадські активісти мають зачитати своє звернення перед депутатами
закінчилася гучною сваркою між мером міста Володимиром Хомком та
представником громадського руху "Захистимо Рівне" Андрієм Токарським. В
результаті міський голова втратив самообладання та з опалу вигукнув:
"Чхати я на вас хотів!" - На нас - це на кого? На громаду міста? - запитав
Токарський. - На вас особисто!
Андрій Токарський на початку засідання Рівнеради просив дозволу у Володимира Хомка зачитати звернення, в якому громадські активісти вимагають
відмінити закрите голосування міських обранців. Крім того, у зверненні активісти вкотре просять "звільнити територію парку, яку самовільно захопили
власники ресторану "Ліон", від майна ресторану, демонтувати паркан,
прибрати столи, стільці та неправомірну проведену мережу електроживлення
до альтанок. Забезпечити вільний доступ громадян до території парку та не
допустити можливості узаконення захопленої території.
Про скандал навколо цієї паркової земіл телеканал "Рівне 1" вже розповідав у
сюжеті Рівняни вирішили «допомогти» скандальному ресторану «Ліон»
звільнити незаконно захоплену землю.
Коли емоції вщухли, активістів депутати та міський голова врешті
вислухали. Андрій Токарський запросив "свідомих депутатів та міського
голову" на акцію протесту у цю суботу.
До теми: "Перший дзвінок" для рівненського ресторану "Ліон"
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Із джерела зняли
віковий мул.
Євген Цимбалюк

Ситуацією довкола скандального ресторану «Ліон», який начебто самовільно захопив територію парку, шляхом благоустрою ділянки біля самого
ресторану і встановлення там тимчасових споруд – вже давно займається
державна інспекція сільського господарства в Рівненській області.
Про таке на сесії Рівнеради 26 вересня розповіла заступник міського голови
Рівного Галина Кульчинська.
Як Провівши позачергову перевірку, сільгосп інспекція виявила, що «Ліон»
захопив додаткову територію без офіційних речових прав на неї. Тобто –
самовільно і незаконно. На директора скандального ресторану вже виписали протокол за адміністративне правопорушення і надали припис – усунути
дані порушення протягом тридцяти днів.
Цього, як видно, не сталося, а отже директорці «Ліону» виписали штраф у
розмірі 340 грн. і надали наступний припис.
Якщо і на цей раз порушення не будуть усунені – керівництвом ресторану,
що самовільно захопив територію парку, особисто займеться прокуратура.
Однак, навіть такі погрози зі сторони обласної держ.інспекції сільського
господарства – поки не дають результатів.
У Варковичах Дубенського району сумісними силами сільської громади та
Дубенського міжрайонного управління водного господарства дано життя
древньому джерелу, колись сильно вируючому, а останнім часом добряче
замуленому. Причому, його не тільки розчищено, але й впорядковано та
перетворено на гарний оазис – із кам’яним вимощенням, зручним стоком та
альтанкою, зробленою сільськими умільцями.
Відкриття оновленого джерела варковичани організували в стилі народного
свята – із осв’яченням, концертною програмою за участю самодіяльних
місцевих аматорів та з рибною юшкою, карасів та коропів до якої наловили в
річці, яку живить очищена водна артерія.
Вода у ній наразі чиста, прозоро-криштальна. Заодно й історично-пам’ятна,
адже в минулі віки варковицькі джерела вважалися цілющими, до них
приїздили паломники, а тутешній пан Молодецький, організовуючи гучні
празники та „всеньку Волинь”, щоразу доводив гостям, що найсмачніші
настоянки – саме із джерельної Варковицької води
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Віддайте нам наше і
ми привернемо
потік туристів
Олександр Верцеха,
Андрій Бабінець

Фактично минуло два роки, як почав функціонувати Національний
природний парк „Дермансько-Острозький”. Якщо взяти до уваги, що указ
Президента України був ще у 2009 році, то подбали про цей напрочуд
мальовничий куток української землі ще раніше. - Але, як це часто буває, каже директор НПП „Дермансько-острозький” Олександр Верцеха, - майже
1500 га землі нам не передали з Острозького лісового господарства, з
Острозького та Здолбунівського держспецлісгоспів. У нас чимало задумок, і
на це мали б виділятися кошти, але окрім наукової і охоронної діяльності ми
не можемо нічого робити.
Чому ж удостоїлась площа у 5448,3 га створення національного парку?
Звертаємось до провідного фахівця з еколого-освітньої діяльності Романа
Михайлівського: - Цей парк розташований у найвужчій частині Малого Полісся – Острозькій прохідній долині в заплаві річки Збитинка, що протікає
між мальовничими пагорбами Волинської та подільської височин. Тут рідкісна фауна і флора, розмаїття ландшафтів, а також пам’ятки природи. Наше
завдання – все зберегти для сучасного та майбутнього поколінь.
Галина Кальчук, старший науковий співробітник відділу: - Ми виявили багато нових видів рослин, які занесені у Червону книгу. Серед них реліктові види язичник буковинський, сверція багаторічна (орхідея), коручка болотна,
сашник іржавий, осока Девела. Є збірка наукової праці, в якій зафіксовані всі
спостереження за рослинним та тваринним світом парку. Відрадно, що маємо популяцію чорних лелек. Це дуже обережні птахи. Якщо, приміром, вони
зустрілись з людиною і перелякались, що вона побачила їхнє гніздо, то можуть покинути його. Водяться й інші представники тваринного світу, які
притаманні нашим лісам.
Олександр Зеленчук, відає відділом охорони парку, який бореться з
браконьєрами, лісок радіями: - Нещодавно благоустроїли джерело в урочищі
Мости, що на Здолбунівщині. Допоміг матеріалами голова Здолбунівської
РДА Віталій Шуль.
Олександр Верцеха, директор: - Ми змогли б багато зробити, якби були
справжніми господарями парку. На нашій території можна б було і зеленим
туризмом займатися, робит велосипедні, кінні маршрути, облагородити історичні пам’ятки, адже на території парку є Зіньків камінь, Турова могила, руїни замку в с. Новомалин тощо. Надіємось, що всі юридичні питання будуть
вирішені, і ми для нащадків залишимо справжню національну скарбницю.
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Технологію
роздільного
збирання побутових
відходів впровадили
понад 500 міст і сіл
України

Значний потенціал збереження ресурсів криється у вторинній переробці,
зокрема, побутових відходів, і використання їх, в тому числі, як
альтернативного палива. Вже у понад 500 міст та сіл України впроваджено
технологію роздільного збирання побутових відходів. Це втричі більше, ніж
у минулому році. Про це повідомила прес-служба Віце-прем'єр-міністра.
Запуск нових сортувальних комплексів дозволить повернути у виробництво
та економіку держави коштовні ресурсні компоненти та сприятиме
вирішенню проблеми забруднення довкілля. Сьогодні лише 4% від загальної
кількості відходів переробляється для вторинного використання. Потрібно
збільшити цей показник до 35%, як в європейських країнах.
З 2010 року вже відкрито 21 сміттєсортувальну лінію за допомогою сучасних
технологій поводження з побутовими відходами у 15 населених пунктах, 2
таких лінії – у Дніпропетровську. А в селі Шпанів Рівненської області відкрито завод з перероблення побутових відходів для використання у якості
альтернативного палива на цементному заводі (запресовані з відходів брикети поступають до печей цементного заводу). Також у 23-х населених пунктах
триває будівництво сміттєсортувальних комплексів (планується ввести в експлуатацію у 2013-2016 роках), а в місті Макіївка Донецької області буде
побудована сміттєперевантажувальна станція.
Новий сортувальний комплекс у Дніпропетровську надасть можливість збирати та переробляти 450 тисяч м3 твердих побутових відходів за рік, що на
25% зменшить навантаження на полігони, мінімізує потрапляння на них сміття з тривалим періодом розпаду та забезпечить зниження ризику негативного впливу побутових відходів на навколишнє середовище та здоров’я людей.
Після переробки відходів на новій лінії, сировина потраплятиме на підприємства для вторинного використання і виробництва, зокрема, біопалива (брикетів, пілетів), картону, паперу, тари, упаковки, плитки, ниток, сітки та ін.
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У гості до хижаків.
У Всесвітній день
тигра рівненський
зоопарк підготував
для маленьких
відвідувачів
пізнавальну
програму. Галина
Баранчук, Назар
Мідріган.

Діти готували для хижих кішок обід і одночасно дізнавались про
особливості їх поведінки. Активно долучились до святкової програми
постійні відвідувачі зоопарку - рівненські юні натуралісти.
Пара амурських тигрів у рівненському зоопарку живе лише декілька років.
Красень Аполон приїхав сюди із бердянського звіринця. Дафна завітала із
Одеси. У нас вони зустрілись і подружились. Щоб показати хижаків у всій
їхній красі у всесвітній День тигра працівники зоопарку влаштували свято.
Познайомитись із амурськими тиграми, яких у дикій природі залишилось
лише 400 особин, прийшли постійні відвідувачі зоопарку - учасники секції
зоологів обласної станції юнатів.
Ангеліна Лукащук, член гуртка зоологів: "У нього дуже гарний окрас, дуже
багато смужок. Він гарно гарчить." Та юннати прийшли до тигрів у гості не
лише для того, щоб з ними познайомитись. Вони разом із працівниками
звіринця готують для звірів святковий обід. І не простий, а з сюрпризами.
Щоб і нюх потренувати і удавану здобич вполювати. Так, гарбуз підвісили
на шнурівці, а м'ясо сховали у мішок. Юнатам подобається спостерігати за
тваринами, досліджувати їх поведінку, дізнаватись щось нове. Чимало дітей
свої студіювання згодом викладуть у наукових роботах, розповідає керівник
гуртка Марія Момотюк: "Пишуть роботи дослідницькі. Не всі, переважно ті,
кому це подобається, хто більш спостережливий. Захищають ці роботи. "
Та не лише юнати зацікавились у цей день тиграми. Маленький Іванко приїхав сюди з батьками аж з Івано- Франківська. Каже, у них зоопарку немає,
тому було цікаво побачити тут цих смугастих велетнів. Вони його вразили і
навіть трішки злякали. Незважаючи на загрозливий вигляд, рівненські тигри
лише підлітки, кажуть працівники зоопарку, і як усі такому віці люблять
погратися.
Ірина Оліферук, науковий співробітник зоопарку: "Грайливі, рухливі. Розширене приміщення дає їм змогу більше рухатись, більше гратися, виявляти
свої природні особливості. Вони мітять територію, дряпають дерева."
І ось кульмінаційний момент свята - обід. Тигри, занудьгувавши у тісній
клітці, з радістю вибігають у більш вільний вольєр. І незважаючи на те, що
за ними спостерігають десятки дитячих оченят, почуваються невимушено стрибають, бігають, полюють на удавану здобич.
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Із вирізаних на
Рівненщині дерев
поляки зроблять
лижі та гроби?
Тетяна Коваль, Ігор
Прокопчук
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У рівненському
зоопарку
святкуватимуть
Міжнародний день
тварин
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У Рівному навпроти
мерії сміттєзвалище

Волиняни заробляють на деревині із Рівненщині. Фірма із Луцька
зобов'язалася очистити узбіччя дороги Рівне—Тучин—Гоща від аварійних
дерев та сухостою. Працюють на відрізку протяжністю 20 кілометрів з
початку року. Високі дерева, це були тополі, справді вирізали. А от сухостій
та поламані вітром — лишили. Місцеві жителі обурені, бо тепер за
волинянами прибирають гілля.
Це гілля — усе, що лишилося від величезних тополь уздовж дороги Рівне—
Тучин—Гоща. Вирізали дерева — легально, згідно із договором, волиняни.
Те, що залишили за собою гілля, тепер обурює місцевих. А ще, кажуть,
замість сухих та аварійних з обочин зникли здорові гарні тополі.
Це лише третя частина гілля, яке залишилося після вирізки дерев уздовж
автодороги. За виконавцями замовлення, фірмою "Волиньінвестбуд",
прибирає сільська рада.
Сільська рада могла й не прибирати, гілля збере та вивезе виконавець, —
підприємство "Волиньінвестбуд", кажуть в Рівненському райавтодорі. Бо
так прописано у договорі. Часу, відповідно до документу, мають до 31
грудня 2013-го.
Коли планують виконати усі умови договору, розпитати волинян, на жаль
не вдалося. За номерами телефонів, які значаться за ПП "Віолтнтінвестбуд"
ніхто не відповідає.
В неділю 6 жовтня рівненський зоопарк організовує свято домашніх улюбленців з нагоди Міжнародного дня тварин. Про це повідомила прес-служба
Рівненського зоопарку.
Під час святкування відбудеться виставка декоративних та свійських кроликів, свинок, а також майстер-клас доїння кози та створення домашнього
сиру (кожен може спробувати себе у цій нелегкій справі). Після цього можна буде долучитися до приготування обіду для овечок. На відвідувачів чекає
прогулянка на возі та гарячий чай зі старовинного самовару.
У Рівному двір будинку на вулиці Соборній 5а, що через дорогу від
Рівненської міської ради, перетворився на сміттєзвалище. Місцеві
мешканці, обурені ситуацією, сфотографували захаращений двір і заодно
звернулися у екологічну інспекцію Рівненської області.

Фірма „УКР ЕКО ГРУП” із Києва виграла тендер і вивезе залишки люмінесцентних ламп із складу у селі Шубків. Нагадаємо, що підприємець, який
збирав лампи та планував їх згодом утилізувати, збанкрутував, тож у селі
використані лампи з ртуттю зберігалися вже кілька років. Минулого року
вдалося знайти кошти, аби вивезти 80 тис. ламп. За кошти з місцевих бюджетів, а це 600 тис. грн. вивезуть більше 148 тис. ламп. Їх київське підприємство доставить на підприємство "Микитртуть", що у Донецькій області.
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Ртутні лампи з
Рівненського
району до кінця
року вивезуть за
межі області

Державна
екологічна
інспекція у
Рівненській
області

На Рівненській АЕС триває спорудження комплексу з переробки твердих
радіоактивних відходів (РАВ). Проект TACIS із створення комплексу
переробки РАВ на РАЕС було розпочато у 2007 році за програмою
співпраці між Єврокомісією та Україною.
Мета цього проекту – підвищити рівень безпеки експлуатації РАЕС шляхом
втілення передових технологій з переробки РАВ. Це дозволить вивести
систему поводження з радіоактивними відходами на РАЕС на міжнародний
рівень.
Комплекс складається з ряду установок, які дозволять переробляти відходи,
накопичені за час експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС, а також
поточні відходи. Це низькоактивні відходи (згідно з класифікацією Основних санітарних вимог України).Варто зауважити, що комплекс дозволить
переробляти РАВ, які утворюються не тільки у процесі експлуатації
енергоблоків, а й під час зняття їх з експлуатації.
Кінцевий продукт переробки буде готовий до довготривалого зберігання і
захоронення на спецпідприємствах з поводження з РАВ.
До складу комплексу, який впроваджується на РАЕС, входять установка вилучення відходів з вічок сховищ твердих РАВ, установка фрагментації та
сортування, установка суперпресування та установка вимірювання активності (поставлені за проектом TACIS), а також установки, поставка яких
планується за рахунок ДП НАЕК «Енергоатом». Це установки дезактивації,
очистки мастила та цементування.
Більшість обладнання уже надійшла на склади Рівненської АЕС. Проведено
заводські приймальні випробування та навчання персоналу. Укладено договір з проектною організацією Київський інститут «Енергопроект» і розроблено проект комплексу з переробки РАВ. Цей проект отримав позитивну
оцінку ДП «Укрдержбудекспертиза». Зокрема, в експертному звіті зазначено, що «проект розроблено з дотриманням вимог міцності, надійності та
довговічності будівель і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного
забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення,
екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки,
енергозбереження та енергоефективності…».
Станом на сьогоднішній день триває процес узгодження проекту у Кабінеті
Міністрів України. Впровадження комплексів з переробки радіоактивних
відходів – загальноприйнята світова практика. Сьогодні вони працюють
практично у всіх країнах, які експлуатують атомні електростанції: Росії.
США, країнах Європи та ін. Щодо України, то, окрім Рівненської АЕС,
такий комплекс паралельно впроваджується на Запорізькій АЕС. Введення
комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів на РАЕС заплановано у 2016 році.
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Комплекс
переробки твердих
радіоактивних
відходів на РАЕС
запрацює у 2016
році
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Суміш запахів осені
та стоків каналізації
не дає спокою
рівнянам
Наталка Пастухова,
Волдимир Захаров
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Відвідувачів
Рівненського
зоопарку вчили
доїти козу
Тетяна Коваль,
Володимир Захаров

Мешканці приватних будинків на вулиці Орлова у Рівному жаліються - вже
декілька років час від часу дорогою течуть ріки смердючої речовини,
перетворюючи вулицю на каналізаційну канаву.
Цю маленьку дірку в асфальті помічають не всі перехожі. Теодор Криво,
який живе неподалік повз неї спокійно пройти не може. Каже, саме цей
отвір - причина смороду, що час від часу полонить вулицю. Адже звідти
витікають каналізаційні стоки сусіднього коледжу.
Каналізаційний сморід не дає спокою ані мешканцям навколишніх
будинків, ані дітлахам, що навчаються поблизу у 12 школі. Непокоїть
ситуація і директора коледжу економіки та бізнесу, стічні води якого і є
джерелом невдоволення. Василь Романчук каже, з проблемою вже
розібралися. Стару півстолітню каналізацію щоправда ремонтувати ніхто не
збирається. А ось збудувати нову - плани є.
Тож звільнити людей від неприємних запахів у коледжі обіцяють вже до
кінця жовтня. А наразі перепрошують рівнян за ті прикрощі, які вже
завдали.
Буденним справам селян навчали жителів міста. У Рівненському зоопарку
влаштували майстер-класи із доїння кози, приготування сиру й годівлі домашньої худоби. Так святкували Міжнародний День тварин. Свято відвідувачам сподобалося. Щоб подоїти Розу та Ріту бажаючі ставали у чергу.
Доїти кіз у Рівненському зоопарку робота чоловічих рук. Та у міжнародний
день тварин вихователь кози Ріти та кози Рози ділився своєю майстерністю.
Спробувати як це, тиснути чи тягнути зацікавило Вадима, у зоопарку він
частий гість. Ще цікавіше було із козою Рітою. Чужих вона не любить.
Примхлива Ріта ніяк не давалася незнайомцям. Заспокоїлася тільки, коли за
доїння узявся її доглядач. Свою роботу Олександр любить. Про Ріту й Розу
може розповідати годинами. Гуртом доїли, гуртом тепер і молоко п'ють і
сир куштують. Сільські щоденні клопоти жителів міста розважили.
Подібні забави, сподіваються у зоопарку, сподобаються рівнянам. До
тварин у гості вони приходитимуть частіше. Та й дітлахи знатимуть
свійських тварин не з ілюстрацій чи мультфільмів. А вже у кінці цього
місяця у зоопарку готують нове свято - гарбузяне. Майстер-класи теж
будуть, і кашу гарбузяну обіцяють зварити.
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На Рівненщині
копач криниць
знаходить воду на
глибині 150 метрів
Ольга Ільчук, Ігор
Прокопчук

221. Телеканал
Рівне-1

11.10.2013

Рівненщина - серед
найгірших областей
по якості питної
води через залізо

Забезпечив водою майже дві сотні українських сімей у селах та містах
Рівненщини, Житомирщини, Тернопільщини. Кореччанин Анатолій
Євтушок все своє життя пропрацював водієм. А от криниці почав копати, бо
до цього лежала душа. Коли ж вийшов на пенсію, то зміг цьому захопленню
присвятити увесь час. І хоча професія копача кололдяза зникаюча, секрЕти
дідуся переймають і два його онуки. Адже від ковтка чистої джерельної
воли навряд чи відмовиться спраглий подорожній.
Півтори сотні криниць за 40 років викопав кореччанин Анатолій Євтушок.
У своєму рідному місті він знає, де можна знайти воду і як її здобути. Адже
частина Корця збудована на високих кам'яних пагорбах і щоб дістатися
види, потрібно заглибитись на півтори сотні метрів. За своє життя копав
колодязі майже по всій західній Україні. Чоловік каже, що не боїться йти
під землю і не уявляє свого життя без води. А от на дах не виліз би.
Досвід у Анатолія Євтушка переймає 2 учнів. І вчаться біля дідуся копати 2
онуків підлітків. Водночас, він розуміє, яка небезпека ховається під товщею
землі, глини та каміння. І радіє, що Бог милував і небезпека оминула.
За роки роботи Анатолій Євтушок удосконалив знаряддя роботи: приладнав
до лопатки ручку, щоб легше було виймати землю, прилаштував фартук на
спину, щоб не протирався одяг. Жартує, що після першої криниці виліз
назовні майже голий. Самостійно змайстрував зручну мотузяну драбину.
Чоловік зізнається, що він як чобтар без чобіт: досі не мав біля дому
колодязя і за водою ходив у другий кінець вулиці. За літо зібрався з силами
і викопав власну глибоченну криницю, щоб продовбати каміння позичав
перфоратор, і тепер мріє провести у хату водогін.
Питна вода на Рівненщині такої ж якості як у промислових регіонах,
зокрема на Луганщині та Миколаївщині.
Інформація про це з'явилася в мережі інтернет з посиланням на
Санепідемстанцію. У повідомленні йшлося про те, що санітарним нормам
не відповідали проби питної води у трьох областях, у тому числі і
Рівненської. Санітарно-хімічні показники перевищували допустимий рівень
на 22% на Рівненщині, на 24 на Миколаївщині і на 46 на Луганщині.
Цю інформацію підтвердили і роз'яснили місцеві санітарні лікарі.
Стверджують, що воду з кранів пити можна, її якість протягом останніх
років практично не змінилася.
У трійку лідерів з найгіршими показниками відправили місцеву воду
Європейські стандарти. Кількість аналізів, яким тепер піддають H2O зросла у півтора рази. Тепер кожна область досліджує найпроблемніші
домішки, у поліському регіоні - це залізо.
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Студенти
екологічного
інституту НУВГП
долучилися до
національної
програми зі збору та
утилізації
відпрацьованих
батарейок
Понад 20
підприємств не
розпочали
розробляти
родовища корисних
копалин, хоча й
отримали дозволи
Володимир Струс

Акція "Викидай правильно!" стартувала в університеті минулого тижня. У
холі навчального корпусу №7 встановили контейнер, в який складатимуть
відпрацьовані батарейки студенти і викладачі.
Використані елементи живлення містять ртуть, кадмій, свинець, олово,
нікель, цинк, магній та інші хімічні елементи і сполуки. На сміттєзвалищах
елементи живлення швидко руйнуються, речовини, що є в їхньому складі,
випаровуються і вимиваються. Через воду і повітря токсичні метали
потрапляють в людські організми, викликаючи генетичні зміни і ракові
захворювання.
Така ситуація хвилює обласний департамент економічного розвитку і
торгівлі та постійну комісію облради з питань розвитку підприємництва.
Законодавство дає на підготовку родовища до роботи лише два роки, після
чого дозвіл анулюється. Як з'ясувалося, частина підприємців не встигає за
цей час пройти всі бюрократичні процедури. Особливо критична ситуація
на півночі Рівненщини.
Ігор Тимошенко, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі
ОДА: "Якщо підприємство знаходиться в північних районах, стикаються з
проблемою відведення земельно-лісової ділянки. Оскільки тоді це окрема
процедура, окреме розпорядження Кабінету Міністрів (навіть два
розпорядження), які, звичайно, непросто пройти."
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Як у Рівному
зберігають та
утилізують
зіпсовані лампи,
термометри і
відпрацьовані
батарейки?
Ігор Прокопчук,
Артем Лаговський

Чимало установ та організацій і звісно пересічні громадяни усе це
викидають у сміття, як і будь-які інші побутові відходи. Хоча , зігдно з
чинним законодавством, мали б здавати фірмам, які придбали ліцензію на
утилізацію небезпечних відходів. Чи не стане місто в результаті зоною
екологічного лиха?
Збирати в ізольований ящик та складати в окремому провітрюваному
приміщенні необхідно відпрацьовані ртутновмісні лампи та інші небезпечні
речі, які люди часто використовують у повсякденному житті. Саме так
чинять у Рівненській міській лікарні. Максимально у таку скриню можна
скласти 320 ламп, розповідає головний енергетик медичного закладу. Іноді
скриня наповнюється за 2-3 місяці, іноді за півроку. Він і веде облік
зіпсованих освітлювальних приладів і відповідає за їх утилізацію.
Так мало б бути у всіх державних, освітніх і медичних установах та
приватних фірмах і підприємствах Рівненщини. Адже в області є кілька
організацій, котрі збирають небезпечні відходи і займаються їх подальшою
утилізацією. Одна з найбільших "ЕКО ХЕЛП". Як розповів директор ТзОВ
Іван Ковальчук, вони обслуговують понад 200 точок міста та області і
щороку збирають від 60 до 80 тисяч ламп. Місцевим підприємствам та
установам вигідніше мати угоди з "утилізаторами" аніж платити шалені
штрафи, які значно перевищують вартість послуг за збір.
Зібрані лампи і термометри їдуть у Горлівку на підприємство Микитртуть,
де їх знешкоджують. А незібрані потрапляють на місцеве сміттєвзавлище
разом з іншими відходами . І встановити недобросовісного власника під час
сортування неможливо.
Щоб навести лад у Рівному з утилізацією ламп хоча б у закладах соціальної
сфери, достатньо бажання місцевих чиновників виконувати чинні норми
українських законів, переконаний громадський діяч Сергій Пінчук. І радить
перейняти досвід Кам'янця-Подільського, де давно впорядкували це
питання.
За неофіційними підрахунками, щороку на смітник рівняни викидають
щонайменше 10 тисяч ламп. Хоча свідомі можуть і здати небезпечні
відходи на утилізацію. І заплатити понад 5 гривень за кожну.
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Сфера ТВ

16.10.2013

У Рівному
продовжують
відроджувати
джерела

У 2011 році першою ластівкою спільного проекту муніципалітету, ПРООН
та громадської організації "Екодім" стало відновлення джерела
розташованого на вулиці Павла Тичини у Рівному. Нині ж насолодитися
краєвидами поблизу природного джерела мають можливість і жителі вулиці
Марусі Чурай, що в районі Басового Кута.
Ось це джерело на вулиці Тичини було відновлене два роки тому. Тепер тут
можна і води набрати, і з дітьми відпочити. Свого часу впродовж двох з
половиною місяців міська влада, громадські активісти та школярі
розчистили джерело та провели роботи з благоустрою довкола нього.
Обійшлося все це у 240 тисяч гривень. Частину коштів виділив ПРООН та
приватна компанія, частина надійшла з міського бюджету, свій фінансовий
внесок також зробила і громада. Нині ж за аналогічною схемою відкрили
вже друге розчищене джерело на вулиці Марусі Чурай. Хоча місцеві жителі
за водою сюди завжди ходили, проте, донедавна це джерело мало доволі
занедбаний вигляд.
Володимир Хомко, міський голова Рівного:- Тут було дуже захаращено.
Зараз воно виглядає більш менш нормально. Мені особисто це місце дуже
подобається. Ми витратили 90 тисяч. 10 тисяч з них дало місто, решту ПРООН і "Кока-Кола" і 9 тисяч дали мешканці. У нас в Рівному джерел не
багато, всього збереглося 3. Тут хороше місце, рекреаційна зона.
Громада Рівного на відродження джерела назбирала майже 9 тисяч гривень.
За словами голови громадської організації "Екодім" пані Ірини, згуртувати
людей навколо такої справи було нескладно.
Ірина Курченко, голова ГО "Екодім":- Сюди люди і раніше приходили та
брали воду. Нині настала така нагальна потреба його відновити. Тим паче,
ми знаємо про проблеми з водними ресурсами на сьогоднішній день, а
ПРООН виділяє кошти на реалізацію подібних проектів.
За словами тамтешнього жителя Юрія Демчука, відновлення та збереження
цього джерела має дуже важливе значення. Адже ця місцина має окрім
привабливих ландшафтів, ще й історичне значення.
Юрій Демчук, місцевий житель, директор ЗОШ №14:- Тут є пам’ятник
давньоруського Городища. Позаду мене були пам’ятки культури неоліту. Я,
як місцевий житель, пам’ятаю, що тут завжди були джерела. Проте, їх
особливість в тому, що вони постійно змінюють своє розташування.
Пан Юрій також керує і чотирнадцятою школою, яка розташована
неподалік джерела. На відкритті він пообіцяв, що вже найближчим часом
разом зі своїми вихованцями облаштують територію навколо джерела,
висадивши там дерева.
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17.10.2013

У Рівному ростуть
60-річні тополі, які
можуть вбити
людину
Олександр Туз. Ігор
Прокопчук

227. Газета
Експрес,
Рівненські
новини

10-17
жовтня
2013 року

Буде радіоактивний
смітник
На Рівненській АЕС
спорудять комплекс, із переробки
твердих радіоактивних відходів
Тетяна ВУЙЛОВА

228. Телеканал
Сфера ТВ

18.10.2013

Рівненський
зоопарк
святкуватиме день
гарбуза

Рівняни - проти дерев. Не всіх, а лише старих, котрі становлять небезпеку.
На вулиці Олексинській у Золотієві тополі, яким вже понад 60 років,
можуть убити людину, твердять місцеві.
Марія Дзівак рахує кількість звернень до міської влади. Усього їх десять.
Починаючи з 2007 - го року пенсіонерка пише запити чиновникам, аби ті
приїхали та зрізали аварійні тополі. Проте, у відповідь отримує лише обіцянки. Люди, які живуть на вулиці Олексинській у Золотієві бояться і за
своє життя, і за безпеку свої рідних і за тих, хто просто проходить чи проїжджає повз аварійні дерева. Мешканці стверджують, гілляки які падають
через пориви вітру ламають і лінії електропередач.
Володимир Хомко на камеру відмовився коментувати ситуацію. Пообіцяв в
усьому розібратися. Проте, мешканці вже не вірять обіцянкам, а
сподіваються на реальні дії.
Це підвищить радіаційну безпеку станції, переконані атомники. Ввести
комплекс в експлуатацію планують 2016 року.
"Проект ТАСІS зі створення комплексу переробки радіоактивних відходів
стартував у 2007 році за програмою співпраці між Єврокомісією та
Україною, — розповідає Іванна Ковб з управління інформації та зв'язків з
громадськістю Рівненської АЕС.
Варто зауважити, що комплекс дозволить переробляти тверді радіоактивні
відходи, які утворюються не лише в процесі роботи енергоблоків, а й під
час зняття їх з експлуатації. Кінцевий продукт переробки буде готовий до
довготривалого зберігання і захоронення на спецпідприємствах".
Більшість обладнання для майбутнього комплексу атомники вже отримали.
До слова, такі комплекси нині працюють майже у всіх країнах, що експлуатують атомні електростанції, — у Росії, США, Японії, країнах Європи. Крім
Рівненської АЕС, такий комплекс водночас впроваджують на Запорізькій
АЕС.
20 жовтня рівненський зоопарк влаштовує свято гарбуза та відкриття
нового вольєру для індійських дикобразів. Про це повідомила прес-служба
Рівненського зоопарку.
В програмі свята гарбузові ласощі та іграшки для тварин, унікальний декор
по всій території зоопарку, створення ліхтариків та вазочок разом з дітьми
та дорослими, розмальовування гарбуза, а також гарбузові ігри.
На завершення приготування різних смаколиків з поживної гарбузи:
гарбузова каша, суп, сік, а на десерт печений гарбуз з ваніллю.
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Різні за формою, розміром та кольором гарбузи можна було побачити цими
вихідними у Рівненському зоопарку. З них готували страви та частували
ними відвідувачів. А ще їх розмальовували та вирізали з них фігури. Усе це
в рамках Дня гарбуза. Готуючись до свята, працівники зоопарку покликали
на допомогу професійних художників, які за короткий час виготовили
унікальний декор. А ось кашою з гарбуза поласувала і наша творча група.
На вході в зоопарк - інформація про корисні властивості гарбуза. А вже
поруч працюють художники-дизайнери. У їхніх руках ці овочі
перетворюються на мишей, ліхтарики та вазочки.
Ольга Вєтрова, художник-дизайнер: "Ми всі об'єдналися щоб створити якісь
дивні, гарні, святкові речі, які крім краси мають якісь функціональні
властивості." На "Бабусиному подвір'ї" стоять мангал. Тут на відкритому
вогні готують їжу. Сьогодні у меню всі страви з гарбуза.Кухар: "Каша з
гарбуза з рисом та медом, суп блендерований, сік гарбузовий..."
Дорослі та діти вишикувалися у чергу, щоб спробувати гарбузяну кашу.
Людмила Васюха, журналіст: "Смачна та корисна, а ще зварена за
старовинним рецептом. ЇЇ радять вживати щодня."
Неподалік майстер-клас для юних відвідувачів зоопарку. Вони старанно
виводять пензлями на гарбузах. Очі, вуса та носи - і гарбузи оживають.
Атмосфера свята панує на всій території зоопарку. Сюди приходять
відпочити родинами. Розваги, забави, квести, майстер-класи, фотосесії та
навіть боді-арт - усе для того, щоб цей день запам'ятався надовго. Тематичні
свята у теплу пору року працівники зоопарку проводили мало не щотижня.
Зараз, кажуть вони, заходів поменшає. Однак вже через тиждень планують
провести "солом'яний фуршет" - в центрі уваги будуть парнокопитні
тварини.Анна Паршина, науковий співробітник зоопарку: "Знаємо, що дуже
багато людей мріють спробувати покататися верхи на конях. Хочемо
провести майстер-клас для маленьких - на поні, для дорослих - на конях, а
також привернемо увагу показовими годівлями тварин."
230. Телеканал 21.10.2013
Індійські дикобрази Територія закладу дозволяє покращувати умови для утримання тварин. На
РТБ
отримали
нову відміну від пристосованих кліток, у яких тваринам доводилося жити минулі
оселю
у роки, новий вольєр просторий. Тут штучно створені скелясті пагорби та
рівненському
луки. Усе нагадує ареал, до якого пристосовані тварини. У природніх
зоопарку
умовах вони харчуються у сутінках або вночі, а простора нора дозволяє парі
Людмила Васюха
дикобразів проводити там більшу частину дня.Андрій Трохимчук, завідувач
сектору хижих тварин: "Європейського зразка, відкритий, красивий, який не
справляє враження клітки і повністю відповідає їх потребам. Тобто там є
сітка під грунтом, щоб вони не могли вийти назовні." Олексій Огонь,
художник-дизайнер: "Для того щоб максимально природньо зробити
вольєр. Таким чином, це нова технологія. Думаю, що нам це вдалося."
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Ходить гарбуз по
городу...
Людмила Васюха,
Дмитро Сидор.
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Ожило джерело
Людмила Васюха,
Назар Мідріган

Закинуте протягом більш як десятиліття джерело у селі Злазне знову тішить
місцевих жителів чистою водою. Відродити його вдалося завдяки програмі
охорони навколишнього середовища. З обласного бюджету на відновлення
закинутого водограю було виділено 30 тисяч гривень. Воду із джерела зі
звучною назвою "Клинушка" дегустували журналісти.
Село Злазне, що в Костопільському районі - мала Батьківщина колишнього
народного депутата України, а нині очільника профспілок області Миколи
Шершуна. Саме він став ініціатором відродження місцевого джерела,
розповідають у селі.
Тамара Бабич, Злазненський сільський голова: "Він тут жив неподалік. І він,
і його батьки, і вся їх вулиця ходили сюди по воду. І ми так вирішили піти
подивитися. Джерело існувало завжди. Воно має здатність не замерзати і
взимку. Ми побачили, що дві точки є, джерело існує."
Бур'ян по пояс, а ще зарослі очерету - такою ця місцевість була рік тому.
Нині тут росте невисока трава. На самих джерелах збудовані дерев'яні
споруди. Колодязь, місток через копанку та невелике гідравлічне колесо для
перекачування води в річку. Це все облаштували за минулі півроку. Навіть
жабка-холодушка тут оселилася. З'явилося облагороджене джерело і
практично одразу місцеві протоптали сюди стежку.
Віра Савтира, місцева жителька: "Зараз приходимо сюди. П'ємо водичку, на
городі сапаємо і беремо воду звідси."
Чиста, як кришталь, холодна та корисна - так про джерельну воду
розповідають злазнівчани. Господині радять у ній прати. Кажуть, що після
цього запах білизни не порівняти із жодними парфумами. Крім цього, уже
упорядкованого джерела, неподалік села є ще чотири. Прибрати їх уже
виявив бажання місцевий ліцей.
Павло Ігнатюк, директор Злазненського ліцею: "Цього року планують
пройти по річці, яка зветься Мельниця. Вона бере початок на території
Злазненської сільської ради та Малостирської. Пройти по річці аж до місця,
де вона впадає в Горинь за селом Користь Сарненського району та взяти на
облік усі джерела, які будуть на нашій дорозі."
Цілюща вода додаватиме здоров'я - переконані жителі Злазного. Місцеві
освітяни теж радіють, адже школярі вчитимуться шанувати природу.
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У Рівному
стріляють у
бездомних псів
Тетяна Коваль,
Володимир Захаров

В обідню пору у дворі багатоквартирного будинку на Данила Галицького,5
пролунав постріл. Після чого почулося собаче скавчання. Поцілити стрілок
міг у будь-кого, переконаний мешканець будинку. У день на подвір'ї було
чимало людей та дітей. Кому дозволено стріляти у місті по тваринах?
Василь Янчук був очевидцем стрілянини у дворі свого будинку. Це трапилося у неділю в обід, коли на подвір'ї було багато людей та бавилися діти. Стріляв чоловік із пневматики, додає Василь Янчук. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зброю такого типу можна використовувати виключно у пристосованих місцях, тобто - тирах. За порушення передбачений штраф від півтори сотні гривень до 370-ти. У випадку, що
трапився днями, правоохоронці можуть побачити і кримінал. А стрільцю
загрожує до двох років обмеження волі.
На перевірку фактів міліція має 10 днів. Тоді відкриють кримінальне провадження або за відсутності підстав злочину справу закриють. Пневматичну
зброю може купити повнолітній, пред'явивши паспорт. від вогнепальної вона
відрізняється калібром: до 5-го та призначенням. Пневматичні пістолети та
гвинтівки використовують для відпочинку та спорту. Поки міліціонери
з'ясовують факти й шукають стрільця, Василь Янчук продовжує дбати про
псів. Піклуються про них, каже, практично усі, хто живе у будинку.
Роздільне збирання Відтепер папір, зношені машинні шини та пластик будуть утилізовувати
сміття запровадять у окремо. Цим буде займатися спільне українсько-угорське підприємств.
Костополі
Угорська сторона зобов'язується встановити в райцентрі тисячу контейнерів
на 120 літрів і 300 контейнерів ємністю 1100 літрів. Крім того, новостворене
підприємство матиме 2 машини для збору сміття та один прес – для
пакування пластику. У планах – придбати в Німеччині спеціальне
обладнання, на якому з відходів деревини будуть виготовляти брикети для
твердопаливних котлів. Завдяки запровадженню роздільного збирання сміття
в Костополі збирається економити щодоби по 4 тисячі гривень.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

234. Газета
„Зелені
шати”

25.10.2013
№10 (415)

Червонокнижних
тварин врятуємо
разом.
КОНДРАТЮК,
викладач ТТД
НУВГП,
О. МАХНИК,
вчитель Рівненської
ЗОШ № 6.

235. Телеканал
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На Рівненщині
незаконно вивозять
родючі ґрунти

Насичений екологічними заходами, цікавими зустрічами та яскравими враженнями виявився цей 2013 рік для учасників навчально-виховного процесу
Рівненської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 5 та Технікуму технологій та дизайну НУВГП. Обидва заклади працюють над проектом «Безперервна освіта компетентної особистості». Усі учасники творчо підійшли до
проблеми збереження тварин, які занесені до Червоної Книги України. Студенти та учні спочатку опрацювали багато джерел інформації в бібліотеках
та Інтернетресурсі, спільно із заввідділом природи Рівненського обласного
краєзнавчого музею Сауш О.М. створили сценарій «Земля - наш спільний
дім. Червонокнижна Еко-мода». Учасники агітбригади уклали збірку власних
поетичних творів про рідкісних тварин, створили відео-презентацію, розробили сценарій виступу, в який включили оригінальні танцювальні та пісенні номери, а студенти під керівництвом викладача спецдисципліни Лехновської О.Л. підготували еко-костюми. Учні прочитали вірші.
Виступи відбувалися в закладах освіти м. Рівного, а потім в Рівненському
обласному краєзнавчому музеї під час проведення заходів до Дня довкілля.
Підготовка та проведення цих заходів пролетіли як мить, бо спілкування
однодумців мало особливе інформаційне наповнення та прагнення творчо
розкрити важливу тему. Адже збереження природи рідного краю є
запорукою збереження біобалансу планети.
Прокуратура надасть правову оцінку чиновникам органів державної влади,
які допустили розкрадання землі у селі Підліски. Про це повідомила пресслужба прокуратури Рівненщини.
Працівниками прокуратури Гощанського району та міліції встановлено
факт безгосподарського використання земель водного фонду площею 5,5 га
на території Бабинської сільської ради. Встановлено, що під час очищувальних робіт ставу на вказаній земельній ділянці було незаконно знято та
вивезено верхній шар ґрунту.
Прокурором району забезпечено оперативне реагування на вказане правопорушення шляхом внесення 22.10.2013 відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 254 КК України (безгосподарське використання
земель). Слідчими органів внутрішніх справ проводиться досудове розслідування. Крім того, прокуратурою організовано перевірки з питань
додержання вимог земельного законодавства за участю спеціалістів
Державної інспекції сільського господарства, по завершенню якої буде
надано правову оцінку діям посадових осіб органів державної влади під час
передачі в оренду земель водного фонду та здійснення контролю за їх
використанням. За наявності підстав буде вжито заходів прокурорського
реагування.
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На Рівненщині з'явиться природний
парк „Соколині гори”. Наразі його робоча назва
„Надслучанський”
На Рівненщині
засудили
екологічного
інспектора митниці

Населені пункти
Рівненщини можуть
позбавити статусу
потерпілих
внаслідок аварії на
ЧАЕС

Вже утворена робоча група, яка й займатиметься питанням створення
національного природного парку.
Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації
Василь Берташ.
Встановлено, що інспектор, зловживаючи службовим становищем, безпідставно зволікала з проведенням екологічного та радіаційного контролю під
час митного оформлення та вивезення підприємцями товарів за межі
України.
За неперешкоджання митному оформленню бізнесмени повинні були
сплачувати неправомірну вигоду від 50 до 1600 гривень (залежно від
вантажу). Співробітники СБУ затримали правопорушницю «на гарячому» у
службовому кабінеті під час одержання чергової суми - 1600 гривень. Суд
визнав жінку винною та призначив штраф — 2500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Також за рішенням суду державного
службовця позбавлено 11 рангу та права обіймати в органах державної
влади та місцевого самоврядування посади, пов’язані з виконанням функцій
представника влади, строком на один рік.
Цього літа Національна комісія з питань радіаційного захисту населення
після комплексного вивчення дійшла висновку, що на Рівненщині
зменшилась кількість населених пунктів, де перевищено рівень
радіаційного забруднення.
Комісія підготувала 2 томи висновків про радіологічний стан населених
пунктів Рівненської області. У них пропонується залишити 138 поселень,
що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, тим самим 155
населених пунктів буде позбавлено такого статусу.
Зараз результати комісії направили на доопрацювання, але якщо рішення
буде прийняте і 155 населених пунктів позбавлять статусу, то і населення
втратить пільги. Це не на жарт стурбувало місцевих жителів. Проте,
посадовці заявляють, що подібного рішення ухвалювати не збираються.
Юрій Кічатий, голова Рівненської обласної ради:- Це наша позиція, яка
викладена в письмовій формі головою Рівненської обласної державної
адміністрації та головою Рівненської обласної ради. Жодних інсинуацій з
приводу винесення цього питання на розгляд сесії не буде. Адже таке
рішення може бути прийняте лише через рішення сесії обласної ради. Якщо
навіть нас 1/3 депутатів змусить це питання винести на розгляд сесії, то ми
тоді винесемо. Інша справа, чи ми проголосуємо.
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239. Телеканал
Рівне-1

Депутати Рівнеради проголосувала за виділення 280 тисяч гривень на
реконструкцію тролейбусної лінії. Цієї суми вистачить, аби переобладнати
поворот з вулиці Соборної на вулицю Коцюбинського та уникнути заїзду до
заводу високовольтної апаратури. І ще 140 тисяч гривень отримає
тролейбусне управління на перевезення пільгових категорій пасажирів. На
реконструкції тролейбусної лінії кошти виділять ще цього року. А от на
новий маршрут і тролейбуси, як з'являться гроші у міському бюджеті.
240. Телеканал 01.11.2013
Усі на толоку. Дерева, квіти та кущі сьогодні висаджували в оновленому,
реконструйованому сквері імені Богомолова, що на пивзаводі. Долучились і
Сфера-ТВ
представники установ, які працюють поруч, депутати та міський голова.
Нагадаємо, на реконструкцію цього скверу мешканці району чекали більше
3 років. Стільки й мешканці району пивзавод чекали на реконструкцію
скверу імені Богомолова поблизу їх будинків. Корінні жителі пригадують,
як тут було колись.
Людмила Євтушенко, рівнянка: Колись він був дуже гарний. Було багато
дерев, дитячий майданчик, каруселі. З часом воно все кудись ділось. І дітям
не було де гратись. Тут багато дітей.
Тепер усе відроджується. На реконструкцію скверу вже витратили близько
200 тисяч гривень. Поставили лавки, проклали покриття, нині триває
озеленення. Участь у толоці взяв навіть міський голова. Замість краватки і
костюма – рукавиці та лопата. Садив дерева із старшим та молодшим
поколіннями. Цей сквер Володимир Хомко називає чи не
найскандальнішим. Згадує, які чутки ходили навколо його реконструкції.
Володимир Хомко, міський голова Рівного: Ми зволікали з ремонтом через
казначейство. Люди поширювали чутки. Останні чутки були про те, що на
місці пам’ятника буде сміттєзвалише. Через ці плітки я створю сайт, на
якому спілкуватимуся з рівнянами та відповідатиму на різні запитання, а
також спростовуватиму чутки.
Незабаром тут розростуться клени, сливи, туї, ялівець та інші дерева. На
таке природне облагородження було витрачено близько 50 тисяч гривень, розповідають у тресті зеленого господарства. Найдорожчим виявився клен
гостролистий. Одне таке дерево коштує 500 гривень, а посадили шість.
Проте, ціна не цікавить ветерана Олександра Булатнікова. Він радіє вже від
того, що нарешті сквер з історичною пам’яткою воєнних часів відродився.
Олександр Булатніков, рівнянин: Пам’ятаю, тут бруду було багато, а зараз
культурно, добре.
На цьому благоустрій скверу не закінчиться. Незабаром тут планують розмістити дитячий майданчик, аби наймолодше покоління мало де проводити
своє активне дозвілля. Міський голова каже, що дійдуть руки і до покращення умов у двох великих парках Рівного – Ювілейному та ім. Шевченка.
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Новий тролейбусний
маршрут сподіваються запустити у
Рівному. Він напряму об'єднає автовокзал та центр з мікрорайоном Ювілейний
500
гривень
за
дерево. У сквері
Богомолова
рівненські
чиновники садили
клени

241. Телеканал
Рівне-1

01.11.2013

242. Телеканал
Рівне-1

03.11.2013

Що
змусило
рівненських
можновладців взяти
до рук лопати?
Ольга Ільчук, Юрій
Кобів

Рівне - місто парків і скверів, троянд і ялинок. Колись про це мріяв Віктор
Чайка. Нині Рівне перетворюється на місто садів і садівників. Земельні
скандали не вщухають. А анонімні та таємничі депутати віддають обласний
центр на поталу для обраних. Однак є на цьому фоні і винятки. Відомі
рівняни-можновладці стають садівниками під об'єктивами телекамер. Вони
насправді беруть до рук лопати і озеленюють місто. І своїм прикладом
надихають до хороших справ.
Рівнянин Микола Кулик вийшов сам і взяв трьох дітей та дружину, аби
посадити дерева у парку імені Богомолова. Оголошення про толоку побачив
на дверях будинку і вирішив приєднатися.
Сім'я Миколи не єдина, яка взялася за лопати та відра. Близько 30
мешканців будинків в районі пивзаводу приєдналися до озеленення скверу.
Найстаршому садівнику виявилося 95 років, наймолодшому 2. У перших
рядах любителів природи міський голова Володимир Хомко. Кілька років
тому розгорівся скандал навколо вирубки старих дерев у сквері імені
Богомолова. Тоді мер пообіцяв відновити зелені насадження.
На дерева та кущі витратили близько 50 тисяч гривень. Найдорожче дерево
на цих алеях - клен гостролистий. У сквері висадили 45 дерев та 58 кущів і
кілька десятків квітів.
Мешканці навколишніх вулиць готові оберігати сквер з новими деревцями
від злодіїв. А міська влада обіцяє навесні встановити дитячий майданчик,
аби і найменші рівняни могли тут відпочивати з задоволенням.
Хомко: у Рівному Саме цей дивний транспорт обслуговує Львів. Міський голова Рівного
можуть
з'явитися планує з'їздити в гості до львів'ян, аби на власні очі побачити, наскільки
дуобуси
зручний та вигідний дуобус.
Ольга Ільчук
- Ціна вживаного німецького дуобуса 400 тисяч гривень. А це значно
дешевше, ніж купувати не нові тролейбуси. — зауважив Володимир Хомко.
Якщо місту ці гібриди підійдуть, то за кошти бюджету куплять біля 20
дуобусів, які дозволять повністю перекрити місто і задовольнити потреби
усіх пасажирів, вважає міський голова Рівного.
І... зніме питання неякісного перевезення рівнян маршрутками та поліпшить
екологічну ситуацію в обласному центрі, додає Володимир Хомко.
Колись дуобуси планували збирати там, де й "Богдани", але поки що
вітчизняний автопром не запускає свою лінійку цього виду транспорту.
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243. Телеканал
Сфера-ТВ

04.11.2013

На Рівненщині
виявлено факт
незаконного
використання надр

Прокуратурою Дубровицького району спільно з працівниками міліції виявлено факт порушення правил охорони та використання надр на території
Людинської сільської ради. Про це повідомила прес-служба прокуратури
Рівненщини. Встановлено, що працівники одного із товариств під час
проведення польових геолорозвідувальних робіт в урочищі "Коши"
незаконно розкопали котлован розміром 7х20 метрів.
Прокуратурою забезпечено оперативне реагування на вказане правопорушення шляхом внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240 КК України (порушення правил охорони та використання надр). Досудове розслідування проводять слідчі органів внутрішніх
справ.
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244. Телеканал
РТБ

04.11.2013

Добра справа.
Оцтові дерева,
гостролисті клени і
ще десяток видів
різних дерев та
кущів висадили у
сквері імені
Богомолова Тетяна
Климчук, Дмитро
Сидор

Він розташований на вулиці Петра Могили в Рівному. Лопати до рук взяли
усі - і керівники міста та комунальники, і жителі цього мікрорайону.
Лопати до рук взяли усі - і керівники міста та комунальники, і жителі цього
мікрорайону. Наша Тетяна Климчук разом із телеоператором Дмитром
Сидором також долучилися до толоки. Адже висадити потрібно було
більше сотні дерев та кущів. Посадити дерево у свері імені Богомолова
прийшло майже пів сотні людей. Усі вони - мешканці навколишніх
будинків. Лопати до рук взяв кожен - від малого до великого. Декому ще,
навіть, важко самому втримати знаряддя праці. Але, переконані мешканці,
любов до природи потрібно виховувати з малечку.
Віра Мосійчук, рівнянка: "Садимо дерева для любові і для відпочинку. Не
так, щоб сьогодні посадили, а завтра їх вирвали. Тому це потрібно, щоб не
тільки ми, старші люди, це робили, а й молодших привчати."
Дітлахи - чи не найактивніші учасники толоки. Попри свій юний вік, вони
уже розуміють, яку важливу місію виконують. Тому й обіцяють - за новими
деревами будуть стежити пильно.
Марія Соляр, рівнянка: "Ми тут проживаємо, тому будемо дивитися, щоб їх
тут ніхто не ламав, і не причиняв шкоди."
Аби сквер швидко набирав сили, працівники міського тресту зеленого господарства, які організували добру справу, користуються власним секретом.
Разом із саджанцем вони закопують - гроші. Не так давно довкола цього
скверу було чимало суперечок. Адже коли міська влада затіяла ремонт
території, серед мешканців почали ширитися різні чутки, буцімто тут має
будуватися житловий будинок. Підігрівали цей ажіотаж і політики. Міський
голова Рівного особисто зустрічався з мешканцями прилеглих будинків, аби
розвіяти неправду. Тому і нині він вийшов на толоку, щоб разом з людьми
висадити у сквері дерева і остаточно довести безглуздість домислів.
Володимир Хомко, міський голова Рівного: "Остання чутка була, що ось тут
має бути сміттєзвалище, а ось там - яма для захоронення. Зробили парк.
Могли б не робити суботник. Але навмисно, я хотів, щоб усі вийшли, і
шкодували дерева. Тому що закупили дуже дорогі дерева."
На закупівлю саджанців катальпи, туй, клену, оцтового дерева та ще
десятка різних порід дерев і кущів витратили близько 50 тисяч гривень.
Ірина Савчук, керівник Рівненського тресту зелене господарство:
"Найдорожче дерево, це клен гостролистний. Саджанець коштує до 500
гривень. А таких тут шість".
Висадкою дерев у сквері імені Богомолова міська влада не обмежиться.
Чиновники кажуть - вже наступної весни тут з'явиться дитячий майданчик.
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245. Телеканал
РТБ
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На порозі входин
Замість старих
напівсухих
блакитних ялинок нова теплотраса і
сучасне озеленення
Тетяна Климчук,
Назар Мідріган.

246. ОГО
новини

04.11.2013

Конфлікт на будівництві автозаправки
у Рівному: рівнян
запрошують
пікетувати суд

Замість давно не ремонтованого - реконструйоване приміщення і нова
диспетчерська. Таке переродження вже до кінця року чекає на створений
центр медичної допомоги та медицини катастроф. Зацікавившись питанням
- хто і навіщо зрізає дерева на вулиці Котляревського у Рівному, Тетяна
Климчук отримала запрошення на майбутні входини.
Близько місяця залишається до завершення реконструкції приміщення
обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Поки тривають будівельні роботи власне на об"єкті, замовник - а це
департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної
адміністрації, прийняв рішення замінити старі зношені тепломережі. Аби
зрізати старі ялини, що росли над ними, отримавши необхідні дозволи, за
допомогою звернулися до міського тресту зеленого господарства.
Юрій Сідлецький, директор департаменту з питань будівництва та
архітектури: "Замовником таких робіт є ми - департамент з питань
будівництва та архітектури.Усі дерева були в аварійному стані, напів сухі. І
сама головна проблема в тому, що ми перероблюємо тут мережі, а ялинки
росли на комунікаціях. Не зносити їх у нас не було можливості. "
Головний лікар центру екстренної медичної допомоги та медицини
катастроф Іван Зима підтверджує - дерева й справді старі і напівсухі. Більше
того, говорить медик - вони стали руйнівниками.
Іван Зима, головний лікар Обласного центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф: "Вони несуть загрозу. Ззовні вони привабливі, але
вони ростуть на мережах. Корені проростають і піднімають асфальт."
Наразі центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф
реконструюють. Відповідно до вимог реформування галузі тут добудовують
сучасну диспетчерську, роблять ремонт фасаду. Юрій Сідлецький пояснює останнім етапом, як завжди, буде благоустрій території. Відтак, майданчик
перед приміщенням набуде сучасного європейського дизайну.
Сідлецький показує карту: "Тут будуть посаджені нові туї, повністю буде
зроблений благоустрій. Так само висадимо нові ялинки.Усе це передбачено
проектом і усе буде дуже гарно."
Новий поворот у суботньому конфлікті навколо будівництва заправки на
Басовкутській: небайдужим рівнянам пропонують долучитись в якості
третьої сторони до судового розгляду в міському суді, де власники мережі
АЗС оскаржують мораторій на будівництво двох АЗС у Рівному, який
встановила міська влада.
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247. Телеканал
Рівне-1

Погодувати коней та покататися верхи могли усі відвідувачі зоопарку цієї
неділі. Солом'яне свято привабило сотні рівнян з дітьми. А гарна погода
лише додала настрою.
Черга бажаючих покататися верхи на конях тільки росте. Найбільше
зібралося дітей. Всі кажуть, що дуже люблять коней. І мріють сісти у сідло.
Спочатку на всіх гостей зоопарку чекав майстер-клас верхової їзди.
Професійні вершники показують як доглядати, сідлати та керувати кіньми. А
стрибки через жердину викликають аплодисменти.
Після катання діти з задоволенням годують тварин. Яблука, цукор та хліб з
печивом - ласощі, від яких гривасті не відмовляються.
248. Телеканал 04.11.2013
У Рівному
Тітушки тепер у Рівному. З ними віч-на-віч зустрілися жителі Басівкута,
Рівне-1
протистояння між
котрі майже 2 роки захищають землю біля своїх будинків від будівництва
забудовниками
автозаправної станції. Люди переконані, що власники ділянки отримали її
автозаправки та
незаконно і відстоюють своє право на спокійне життя та чисте повітря. Щоб
протестуючими
уберегтися від небажаних сусідів басівкутівці щодня і щоночі чергують у
переросло у бійку
спеціально облаштовану наметі. А цими вихідними їм довелося захищати
Ольга Ільчук, Юрій свою правду фізично. На майданчик приїхали люди в будівельних спецівках.
Кобів
І протистояння стало силовим.
Так почався ранок суботи для мешканців Басового кута. Невідомі у спецодязі
приїхали двома мікроавтобусами, а на вантажівці привезли будівельні матеріали. Першою чужинців о сьомій ранку помітила Ольга Гудько. Це якраз
був час її чергування. Розповідає, що люди, які зібралися захищати землю, не
давали будівельникам вбити кілки, розкласти дошки та залити бетон.
Потерпілу зі струсом мозку завезли у міську лікарню. А на місці лишилися
правоохоронці. З'ясовувати обставини події. За фактом нанесення тілесних
ушкоджень відкрили кримінальне провадження.
Мешканці Басового кута налаштовані домогтися заборони будівництва автозаправної станції під їхніми вікнами. А поки що люди посилено охоронятимуть земельну ділянку. На Басовому Куті переконані, що ця атака була
першою, та не останньою.
249. Телеканал 04.11.2013
„У 2014 році в
За його словами, нині у місті розробляється концепція розвитку
РТБ
Рівному почнуть
велосипедного руху. Уже наступного року у Рівному збудують одну
будувати дві
велодоріжку і розпочнуть будувати другу.
велодоріжки” "До мене звернулися активісти, школярі, громадські організації. Також
міський голова
звернулася київська фірма, яка хоче зробити нам велодоріжку. Одна
Рівного Володимир велодоріжка буде біля стадіону, друга біля парку Ювілейний. Крім того ми
Хомко
хочемо зробити місто придатним для велотранспорту. Щороку поступово це
робитимемо. Спочатку стоянки, далі доріжки, маршрути, знаки. Зараз цим
займається кафедра міського будівництва на чолі з доктором наук",- сказав
Володимир Хомко.
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Солом'яне свято
привабило сотні
рівнян з дітьми до
Рівненського
зоопарку Ольга
Ільчук, Юрій Кобів
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Там відбулося так зване солом'яне свято. Також на рівнян та гостей міста
чекали майстер-класи із соломоплетіння та верхової їзди.
Відвідувачі не лише прийшли подивитися на тварин, але й розважитися. Ті,
кому подобається творити взяли до рук солому та мотузки. Перш ніж розпочати роботу викладають усе на столі. Розкладання соломинок чергується із
зав'язуванням вузликів. За півгодини дітям вдається виготовити сувенір власноруч. Їх наставник, Інна Огородник, каже, що найбільшим попитом користуються солом'яні тварини, лялечки, ангелочки та брилі. З нами майстриня
поділилася власними секретами
Інна Огородник, майстер соломоплетіння: "Ось ця солома з якою ми сьогодні
працюємо відбілена. Виварена у розчині перекису водню. Солому беремо в
селі у нас є город. Найкраще для роботи підходить солома житня: найм'якша
та потребує найменше обробки."
Робота кипить і на "кінному дворі". Тварин розчісують , заплітають гриви та
хвости, одягають збрую. Найменшим відвідувачам дозволяють годувати
коней з долоні. Вадим Мазурець - гуртківець станції юннатів. Доглядати за
тваринами, каже хлопець, його покликання.
Вадим Мазурець, школяр: "Сьогодні день коней. Тут весело."
Кульмінація свята - майстер-клас верхової їзди. До уваги демонстраційний
проїзд досвідченої вершниці та короткий інструктаж. І ось уже в сідлі зовсім
юні. Катають усіх без виключення. Можливістю відчути себе на коні не
ігнорують і дорослі.
Людмила Васюха, журналіст: "Сьогодні свято у Рівненському зоопарку. У
центрі уваги копитні тварини. Норовлива "Джина" з самого ранку катає усіх
бажаючих."
Професійно займатися розведенням та доглядом за кіньми у Рівненському
зоопарку почали майже десять років тому. За цей час його працівники
набули чималого досвіду з дресирування тварин. Розповідають, що будь-яку
ваду кінського характеру здатні виправити. Втім робити це, кажуть вони,
доводиться не часто. Коні-гуцули спокійні та старанно виконують вказівки.
Надія Ляшук, завсектором "Кінний двір": "Успіхом ми користуємося великим, бо кожна дитина мріє покататися не лише на машині, але й на коні."
Коні, розповідають в зоопарку, завжди ідуть на контакт з людьми. Вони
досить не вибагливі у харчуванні. Час від часу їм доводиться працювати.
Іноді як в'ючним тваринам, іноді для верхової їзди.
Ірина Оліферук, науковий співробітник Рівненського зоопарку: "У теплу
пору року у нас проходять заняття з дітьми з особливими потребами іпотерапія. Школа верхової їзди в нашому зоопарку працювала декілька
років тому. Плануємо її роботу відновити, але краще це зробити в теплий
період.".
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Володимир Хомко
мріє про екологічно
чистий транспорт у
Рівному

Басівкутці проти заправки: протистояння триває. Сутичка між двома
десятками чоловіків у яскравих жилетах та жителями вулиці Басівкутської
відбулася у суботу зранку у Рівному. Перші, які прибули на місце події на
двох бусах зі столичними номерами, намагалися на місці колишнього
штрафмайданчика залити бетон. Як стверджували - у фундамент під магазин.
Їх місцеві опоненти у такі слова не повірили. Переконані, бізнесмени, як і
раніше, хочуть звести у них під вікнами автозаправку. Чергова серія
кількарічного протистояння громади та бізнесу, завершилася струсом мозку
та втручанням міліції.
Ранок суботи 2-го листопада для жителів вулиці Басівкутської розпочався із
подій, наближених до бойових. О сьомій годині на місце колишнього
штрафмайданчика прибув мікроавтобус із невідомими чоловіками. Жителька
вулиці Басівкутської Ольга Гудько каже, вони почали розвантажувати
будматеріали і робити розмітку. Басівкутці не дали заливати фундамент, а
приїжджі чоловіки відтісняли їх. Одна жінка впала і її забрала карета
швидкої.
На чиєму боці правда - після розслідування сутички відповідь дадуть
правоохоронці. Начальник управління громадської безпеки УМВС в області
Олексій Лозян пояснює, міліція повідомлення зареєструвала і проводить
слідчі дії.
Чоловік у камуфляжній формі, що очолює групу приїжджих будівельників,
переконує: ніхто будувати автозаправну станцію, а саме проти цього
протестують жителі, на Басівкутській вже не збирається. Тимчасову ж
опалубку намагалися звести для магазину. Втім, громада словам не вірить.
Мешканці Басівкутської, які уже майже два роки постійно чергують у наметі,
обіцяють і далі перешкоджати будівництву АЗС. А 5-го листопада
пікетуватимуть Рівненський міський суд, де розглядатимуть справу про
позов фірми-власника землі "Агата" до Рівненської міської ради, яка своїм
рішенням ввела мораторій на будівництво автозаправної станції на Басівкуті.
Забезпечити перевезення пасажирів у Рівному екологічно чистим
транспортом мріє міський голова Володимир Хомко. І заради цього поїде у
Львів - переймати досвід свого колеги.
Західні сусіди вже кілька років експлуатують дуобуси - гібрид тролейбуса і
автобуса. Такі зараз виготовляють у Тюмені. Однак бувші у вжитку
німецького виробництва можуть коштувати дешевше - близько 400 тисяч
гривень. 20 дуобусів здатні повністю задовольнити потреби пасажирів у
Рівному, переконаний міський голова. І попереджає, що гібриди, подобається
це комусь чи ні, рано чи пізно замінять маршрутки. Кошту на закупівлю
дуобусів виділятимуть з міського бюджету.
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Сіли лебеді на воду
і залишилися
зимувати, Андрій
ПАВЛОВСЬКИЙ

Нафтовики проти міської влади. У Рівному триває конфлікт навколо будівництва автозаправки на Басівкутській. Обурені рівняни та їхні політичні
захисники пікетували міський суд на Шкільній.
Обідня перерва - час відпочинку не для всіх. Під стінами міського суду із
плакатами в руках збираються невдоволені мешканці вулиць Басівкутської та
Соборної. Вони категорично проти будівництва заправок у них біля будинків. Не пошкодував 168 грн. депутат Рівнеради Сашко Лащук. Купив
каністру та вирішив її подарувати нужденним. Втім далі заяви діло не пішло.
З каністрою в приміщення суду просто не пустили. Не дозволили зайти туди
і пресі. Проте після недовгих роздумів слуги Феміди передумали. А саме
засідання перенесли із тісної кімнати судді в залу.
Представники ПП Агата спочатку просто шифрувалися, а потім попросили
суддю не дозволяти відеозйомки процесу. Суддя відмовив. Проте не журналістам, а Представнику Агати і продовжив засідання додаванням третіх осіб
до справи. Втім як з'ясувалося, додатися до справи третьої особою вирішили
ще декілька рівнян. Аби дати їм можливість ознайомитися зі справою суддя
вирішив перенести засідання на 26 листопада.
- Таке на Кореччині трапляється часто, - кажуть фахівці. Для прикладу, в
минулі роки білі лебеді «таборилися» взимку на річці Корчик та її притоках,
у районі цукрового заводу на водоймах сіл Залізниця, Даничів.
А ось уже другий рік як облюбували заплави колишнього сторожівського
торфовища, де вода не замерзає навіть у люті морози, а під час весняної повені це місце.заповнюється різною рибою, що є добрим кормом для
пернатих.
- Раніше лебеді вільно йшли до людей і брали з їхніх рук їжу, тепер тримаються осторонь, - розповідають місцеві жителі. - Вони налякані браконьєррами. Були випадки, коли їх відстрілювали. Цьогоріч цих красенів вирішили
взяти під свою опіку екологи Корецької дільниці Рівненського МУВГ.
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До РАЕС - жодних
зауважень.
”Атомка” повністю
виконує умови
Договору про
нерозповсюдження
ядерної зброї
, Ігор ПІДЛІСНИЙ

Щороку в Україні проводиться конкурс «Населений пункт найкращого
благоустрою і підтримки громадського порядку». У ньому визначаються
переможці в шести номінаціях: село, селище та місто - з кількістю жителів
до 50 тисяч, до 150 тисяч, до 500 тисяч та понад 500 тисяч. Відтак, Кабінет
Міністрів України у номінації «місто з населенням до 50 тисяч мешканців»
присудив перше місце Радивилову Рівненської області та Славутичу
Київської області.
Радивилівський міський голова Микола Карапетян назвав цю перемогу
заслугою всіх мешканців райцентру, а заодно своєрідним стимулом на
завтрашній день. Стимулом насамперед у підготовці до 450-річчя міста, що
відзначатиметься наступного року. Відтак сьогоднішній Радивилів у
багатьох місцинах нагадує будівельний майданчик по створенню ще
кращого благоустрою
Чергова інспекція Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ)
пройшла на Рівненській атомній електростанції 22 жовтня 2013 року. Про
це повідомив інженер відділу ядерної безпеки РАЕС Ігор Омельянов. За
його словами, інспекція була проведена відповідно до Угоди між Україною
та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про
нерозповсюдження ядерної зброї.
Інспектор МАГАТЕ Рехаб Хассан, як повідомили з управління інформації
та зв'язків з громадськістю РАЕС, у ході свого візиту проводила перевірку
свіжого ядерного палива у сховищі блоків №1, 2, а також перевірку та
заміну печаток Міжнародного агентства з ядерної енергії, які були
встановлені на двох перших енергоблоках РАЕС під час попередніх
інспекцій. Згідно з висновками інспектора МАГАТЕ, Рівненська АЕС
виконує умови Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
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Одні землю не можуть поділити, а інші продають без документів та дозволів.
Розслідуванням розкрадання родючих чорноземів у Гощанському районі
займається районна прокуратура. Таємниці слідства розголошувати не можуть, однак підозрюваних вже мають. І переконують, що зупинять зловмисників, котрі наносять шкоду державі. 50 КАМазів родючого чорнозему вивезли за кілька годин трасою Київ-Чоп перед відеокамерами спритні підприємці у Гощанському районі. Жителі села Підліски розповіли, що великогабаритні вантажівки курсують тут не один день. Придбати кілька тонн землі
міг кожен охочий, брали її біля місцевого ставка. Проте ні прокурор, ні
начальник міліції, ні голова Гощанської райдержадміністрації не чули про
розкрадання чорноземів у них під носом. Одразу після журналістів на місце
події виїхали правоохоронці. За кілька днів вони з'ясували, кому належить
техніка. А експерти визначають, яка площа розкопана, яка сума збитку
завдана державі. Та з чиєї вини почалися злочинні дії. З неофіційних джерел
стало відомо, що "продавці" планують відновити свій бізнес, як тільки
стихне шум навколо розкрадання чорноземів у с. Підліски.
258. Газета «7
07.11.2013
У сквері
Найстаршому учасникові толоки - 95 років, наймолодшому - 2. Вони посаднів»
№45 (1036) Богомолова
дили дерево разом із міським головою. Катальпи, клени, сливи пісарді, туї і
посадили клени по
ялівці, а також спірею і форзицію та інші рослини висадили минулого тиж500 гривень,
ня у сквері ім. Богомолова, поблизу пивзаводу. Загалом у реконструйоваМарина ФУРС
ному парку з'явилося майже 60 нових дерев та півсотні кущів.
Кілька дерев власноруч посадив і міський голова Рівного В. Хомко. Разом з
ним до толоки приєдналися начальник ЖКГ В. Бережнюк та його заступник
В. Лапюк, депутати Рівнеради М. Года і С. Паладійчук, а також представники підприємств, які розташовані поблизу парку, та мешканці сусідніх
будинків. Дерево стане гарною згадкою для дітей та внуків, - зазначила
Софія Жолудь, одна з найстаріших мешканок Рівного.
- Завершити реконструкцію ми повинні були ще минулого року. Утім, не
зробили цього через проблеми з казначейством. Тим часом серед людей
почали поширюватися чутки, що тут нібито має бути дев'ятиповерховий
будинок, потім говорили про сміттєзвалище на місці пам'ятника. Мені не
раз доводилося зустрічатись із мешканцями, щоб їх заспокоїти, - розповів
Володимир Хомко.
На висадку дерев та кущів витратили близько 50 тис. грн.. Найдорожче із
посаджених дерев - клен гостролистий шароподібний. Один його саджанець
коштує до 500 гривень. У парку посадили шість таких кленів. Тож тепер реконструкція скверу практично завершена - є нові лавки, облаштовані пішохідні доріжки, висаджені дерева. Невдовзі тут встановлять ще й дитячий майданчик. За словами голови, це не остання реконструкція парків у місті, наступні - парк культури та відпочинку ім. Т. Шевченка і парк на Ювілейному
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Прокуратура
розслідує
розкрадання
родючих чорноземів
на Рівненщині
Ольга Ільчук,
Володимир Захаров

259. Газета «7
днів»

07.11.2013
№45 (1036)

260. Телеканал
Рівне-1
Телеканал
Сфера-ТВ

08.11.2013

Мешканці Басового Громада в черговий раз не дозволила збудувати під своїми вікнами бензоКута відбили наступ колонку. Перед будинком суду рівняни виставили пікет. Кілька десятків
„братків”
басівкутців, місцеві журналісти та депутати міської ради виявили бажання
бути пнрисутніс на суді. Якщо автозаправку збудують, для басівкутців це
буде екологічна катастрофа. Весь Басів Кут – це суцільна зона підтоплення.
Тут дуже високий рівень грунтових вод, у пыдвалах будинкыв – вода. Пыд
оселями буде плавати нафта, в повітрі з’являться випари нафтопродуктів
особливо під часпереливання пального з автоцистерни у сховища. Нафтопродукти забруднять Басівкутське озеро та річки Устя. Водний та Земельний кодекси України категорично забороняють будівництво автозаправних
станцій в зоні підтоплення. Передача землі під заправку відбулась незаконно без проведення належнимчином громадських слухань, адже коли провели повторні громадські слухання просвою незгоду висловилисьсотні
мешканців мікрорайону.
На Рівненщині у
Працівниками прокуратури та міліції виявлено факт самовільної рубки
„Тунелі кохання”
дерев уздовж місця відпочинку населення «Тунель кохання», який
таки самовільно
знаходиться біля селища Клевань у Рівненському районі.
вирубували дерева
Прокуратура Рівненської області з’ясує, ким проведено вирубку дерев у
«Тунелі кохання» - йдеться у повідомленні прес-служби.
До справи залучено спеціалістів Держекоінспекції в області для встановлення розміру завданої шкоди. Працівниками міліції вживаються заходи до
встановлення винних осіб.
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261. Телеканал
РТБ

11.11.2013
Людина і
довкілля

262. Телеканал
РТБ
Телеканал
Сфера-ТВ

12.11.2013
13.11.2013

Негативний вплив
людини на довкілля
продовжує
посилюватися

Негативний вплив людини на довкілля продовжує посилюватися. У цьому
переконані учасники всеукраїнської науково-практичної конференції, що
відбулася у Рівненському державному гуманітарному університеті. На їхню
думку суспільство нині керується лише економічними інтересами і зовсім
не зважає на зменшення природніх ресурсів. Далі продовжать наші
Людмила Васюха,
кореспонденти.
Микола Штемпель
Урбанізація міст, промислове навантаження на довкілля, зростання
кількості транспорту, та надмірна загазованість - ці проблеми нині стоять
перед всіма країнами і не знають кордонів.
Дарія
Лико,
завідувач
кафедри
екології
та
збалансованого
природокористування РДГУ: "Сусіди з сусідами не рахуються. Білорусь
розмістила приватне підприємство на границі біля Шатських озер, а це
знищення золотого нашого надбання, всієї України і вони відносяться до
світової організації Юнеско. А бачите, коли є приватний сектор, тоді навіть
Президент не втручається у ці справи."
Стан підземних вод Поліського регіону - тема дослідження науковців із
Бреста. Зрозуміло, що вона цікавить і рівненських екологів.
Максим Богдасаров, завідувач кафедри біолого-мінералогічних наук
Брестського державного університету: "Усі проблеми екологічні Полісся
дуже взаємопов'язані. Я думаю, що буде доволі символічним підписання
угоди про співпрацю між нашими вишами."
Екологічний нігілізм, за словами місцевих науковців, все частіше можна
зустріти у великих українських містах, які перетворюються на суцільні
будмайданчики, що витісняють зелені насадження. Відтак, насамперед,
обласні центри стають все менш екологічно привабливими. Не виняток і
Рівне. Науковці закликають змінити ситуацію, озброівшись досвідом колег.
Олег Машков, проректор з наукової роботи Державної екологічної академії:
"Ми побачили, що про екологію говорять багато, а ось наукових шкіл
досить мало. Бо науковці і практики не так тісно співпрацюють як цього
хотілося б."
За підсумками конференції наковці ухвалили резолюцію, в якій виклали
власне бачення сталого розвитку держави з урахуванням збереження
екології. Його надішлють на адресу профільного міністерства.
17 листопада
В програмі свята розважальна розповідь про змій Рівненського зоопарку.
рівненський зоопарк Бажаючі зможуть сфотографуватись з найкращими тераріумними експозапрошує на „Свято натами зоопарку. Про це повідомила прес-служба Рівненського зоопарку.
змія Горинича”
Також у звіринцю відбудеться показова годівля змій, вікторина для знавців
рептилій. А для дітей змія у стилі орігамі. Дійство розпочнеться о 12:30.
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263. Телеканал
Сфера-ТВ

Правоохоронці затримали п’ятьох зловмисників, які нелегально видобували
"сонячний камінь" в урочищі "Лужані", поблизу села Ромейки на Рівненщині. У старателів вилучили мотопомпу кустарного виробництва та понад 50
грамів бурштину, який направлено на експертизу. Чоловіки зізналися, що
займалися злочинною діяльністю з метою покращити своє матеріальне становище. Ольга Очко, помічник начальника Кузнецовського МВ УМВС по
взаємодії з громадськістю:- Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР.
Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 (Порушення
правил охорони надр) Кримінального кодексу України. Правопорушникам
загрожує покарання у вигляді обмеження волі до двох років.
264. Телеканал 13.11.2013
Рівне велосипедне.
Міська влада вирішила популяризувати велоінфраструктуру. Вивчивши
Сфера-ТВ
У Рівному
досвід сусідніх міст, в обласному центрі створили концепцію велосипедного
з’являться
руху. Крутити педалі двоколісного, а не кермо автівки. З кожним роком у
велодоріжки, на які світі все більше людей пересідають на велосипеди. Лише в Амстердамі
планують виділяти
налічується понад мільйон велосипедистів. Подейкують, що двоколісних
по півмільйона
тут чи не удвічі більше, аніж мешканців столиці. Звісно, розвинути у
гривень щороку
Рівному таку веломережу, каже очільник міста Володимир Хомко,
нереально. Втім популяризувати цей транспорт все ж варто. Відтак
вивчивши досвід як європейських, так і сусідніх міст, у Рівному розробили і
власну концепцію велосипедного руху.
Сергій Шевчук, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Рівненського міськвиконкому:- Концепція містить чотири напрямки – це велопарковки, велошляхи, велосервіс і велопропаганда. Концепція заснована на
таких твердженнях: велоінфраструктура повинна бути доступна для всіх
верств населення; велоінфраструктура не повинна перешкоджати іншим
учасникам руху і велоінфраструктура повинна гарантувати безпеку та
зручність користувачів.
Таку концепцію розвитку велоінфраструктури затвердили і члени
Рівненського міськвиконкому. Нині у планах розробити відповідний проект.
Його за сімома замками ховати не будуть, а викладуть на обговорення у
Всесвітній павутині. А незабаром з’являться і дві велодоріжки.
Володимир Хомко, міський голова Рівного:- В цьому році ми закладемо кошти і зробимо в районі палацу "Хіміків", там де парк, велодоріжку, аби люди мали де покататися. Другу нам зроблять біля стадіону "Авангард" за
кошти від гранту з Києва.
Готові у Рівному на розвиток велоінфраструктури викласти кошти й з міської кишені. Щороку на велодоріжки та парковки планують виділяти півмільйона грн. Популяризувати двоколісний транспорт серед рівнян обіцяє і
очільник міста Володимир Хомко. Каже, що на велосипеді кататися любить,
тому готовий час від часу брати участь у велопробігах та змаганнях.
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Міліціонери
виявили факт
незаконного
видобутку
бурштину на
Рівненщині

265. Телеканал
Рівне1

15.11.2013
Людина і
довкілля

Школярі не дадуть
вмерти від голоду
господарям
рівненського неба
Наталка Пастухова,
Юрій Кобів

Врятувати від голодної смерті господарів рівненського неба. Таку благородну мету поставили собі організатори та учасники сьомого конкурсу "Годівничка для синички", який відбувся у рівненському палаці дітей та молоді.
Натхненні шестикласники не тільки змагалися у своїх знаннях про птахів,
але й збудували їм з десяток повітряних годівничок, які відтепер прикрашатимуть дерева в місті.
Екологічний клуб рівненського палацу дітей та молоді зібрав у себе представників чи не усіх шкіл міста. По троє шестикласників - знавців птахів
сформували крилаті команди, які виборювали у різних конкурсах звання
найбільшого пташиного друга. Змагання не складні, проте цікаві, діляться
учасники.Організатори конкурсу впевнені, за допомогою гри можуть навчити дітей дбати про братів наших менших крилатих, які з настанням холодів
ризикують вмерти не так від холоду як голоду. Погодувати пташок узимку
нескладно, запевняють школярі. Більшість з них робить це з задоволенням і
регулярно. А ось щоб було куди класти їжу, школярі змайстрували ще й
диво-годівниці. Ці витвори шкільного мистецтва спочатку оцінить поважне
журі, а вже потім й самі новосельці.
Екологи палацу учасниками конкурсу задоволені. Діти багато знають про
птахів та про збереження природи рідного краю. Кращі команди вони нагородять спеціальними грамотами, втім головним здобутком усього проекту
вважатимуть врятованих від голодної смерті пташок.
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267. Телеканал
Рівне1

16.11.2013

Рівненський
першокласник ледь
не став інвалідом
через собак
Ольга Ільчук, Артем
Лаговський

На хлопчика у дворі багатоповерхівки напав пес і вкусив його - школяр стояв
біля ігрового майданчика. Батьки не лише звернулися в лікарню, щоб перевідчитись, що сину не загрожує каліцтво, а й написали скаргу у міліцію. Але
безпечним двір після цього не став, там далі бігають десятки бездомних псів.
Раніше 6 річний Назарій годував і гладив бездомних псів, а тепер боїться навіть підійти до них і ховається за спини дорослих. У дворі багатоповерхівки,
де хлопчик часто грається з друзями, його вкусив собака.
На малюнку Назарчика кривдник. Тато каже, що цього пса більше у дворі не
бачив. Після інциденту чоловік одразу повіз сина в лікарню, адже собачі клики залишили слід на калитці. І батьки боялися, що хлопчика доведеться серйозно лікувати. Згодом Олег ДанилЕвич написав заяву в міліцію, аби правоохоронці встановили і покарали за бездіяльність посадових осіб, котрі відповідають за безпритульних собак.
У цьому дворі собаки не вперше нападають на дітей. За півгодини ще троє
перехожих пригадали про покусаних родичів і сусідів. А з початку року
правоохоронці прийняли 30 офіційних скарг від рівнян.
Міська влада не має права на відлов чи відстріл агресивних бездомних собак.
І не має можливості забрати у притулок усіх бездомних псів. Хіба що стерилізувати, щоб на вулицях не збиралися зграї. Перекладання відповідальності
з одних плечей на інші не зробить вулиці та двори безпечними для дітей. І в
такій безвиході батьки постраждалих не виключають, що можуть вдатися до
радикальних дій. Хоча і не є прихильниками насилля.
З Рівненського
Як повідомляє прес-служба Рівненської прокуратури, до органів внутрішніх
зоопарку вкрали 100 справ надійшла заява від директора Рівненського зоопарку про те, що 15 литисяч гривень
стопада 2013 року з приміщення установи викрадено гроші на суму 100 тис.
Проводиться
грн. Для з’ясування обставин негайно виїхала слідчо-оперативна група.
розслідування за
На місці події встановлено, що шляхом злому грат та розбиття віконного
фактом крадіжки
скла невідомі особи проникли до приміщення, та, зламавши металевий
грошей з
сейф, викрали гроші – виручку від продажу квитків на відвідування зоопарприміщення
ку. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчиРівненського
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК Україзоопарку
ни (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УМВС України в
області. Прокуратурою одразу дано письмові вказівки про проведення слідчих дій з метою встановлення винних осіб. Хід розслідування перебуває на
контролі прокуратури Рівненської області. Згідно із Законом відповідальність за вчинення цього правопорушення передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.
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У гості до Змія
Горинича
Людмила Васюха,
Валерій Мартинюк

Показова годівля рептилій, вікторина про змій та виготовлення оригамі усе це влаштували у Рівненському зоопарку у рамках тематичного свята дня "Змія Горинича". Рівняни та гості міста мали можливість не лише
більше дізнатися про екзотичних рептилій, а й сфотографуватися з ними.
Королівську змію ризикнула потримати в руках і наша Людмила Васюха.
Людмила Васюха, журналіст: "Тематичне свято Змія Горинича у
Рівненському зоопарку відбувається вперше. Його головна мета - побороти
страх у відвідувачів до цих тварин.
Загалом у акватераріумі понад 20 видів змій з усього світу. Ядовитих тут
немає, тому, зауважують працівники зоопарку, будь-якого плазуна можна
взяти в руки. Про особливості їхньої поведінки докладно розповідають усім
присутнім. Екскурсія поєднується з фотосесією. Під прицілом камер
аметистовий пітон полює на пацюка. Публіка у захваті.
Руслан Ганзар, заввіділу акватереріум Рівненського зоопарку: "У нас
більшість змій з теплих широт. Тому в сплячку вони не впадають. Ми
деяких змій просто стимулюємо до розведення і навмисно вкладаємо їх. А
так вони можуть почуватися активно увесь рік. В неволі, тобто в зоопарку,
вони почуваються краще ніж в природі. Про що свідчить збільшення у
півтора рази терміну їх життя."
Мишей та пацюків, якими харчуються рептилії вирощують у спеціальному
віварії. Як розповідають працівники зоопарку, головне - правильно
підібрати розміри здобичі. Інакше фінал поєдинку може видатися не на
користь змії. А загалом плазуни, зауважують в тераріумі, страшними та
підступними видаються лише на перший погляд.
Анна Паршина, науковий співробітник Рівненського зоопарку: "Чомусь
наші відвідувачі ідуть на територію зоопарку і проходять повз наш
тераріум. Але тут не тільки змії, яких люди бояться, тут чудова виставка
павуків, риб, а особливо цікава експозиція "Нічний світ."
Кількість відвідувачів зоопарку, за словами його працівників, варіюється в
залежності від погоди та пори року. Традиційно взимку людей менше. Тому
подібні тематичні свята і покликані підтримати інтерес до закладу.
Дмитро Мацевич, рівнянин: "Дуже приємно, що в нашому місті є такий
заклад. І сам зоопарк, і тераріум, і "Нічний світ". В принципі - це гордість
нашого міста. Всі наші знайомі з інших міст, та навіть із-за кордону
приїздять на відпочинок до нашого зоопарку."
Тим часом в зоопарку вже думають про Новорічні свята. Зокрема тут вже
запланували низку розважальних заходів, та пропонують юним рівнянам
приносити власноруч зроблені іграшки. Обіцяють, що кожна робота буде
виставлена.
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На
Рівненщині Правоохоронці на полі біля села Берестя Дубровицького району затримали
затримали п'ятьох п’ятьох місцевих жителів, які займалися незаконним видобутком бурштинубурштинокопачів
сирцю. Про це повідомив відділ зв'язків із громадськістю УМВС України у
Рівненській області.
З місця події вилучили мотопомпу кустарного виробництва та автомобіль.
За частиною 2 другою статті 240 сорокової (Порушення правил охорони або
використання надр) Кримінального кодексу України відкрито кримінальне
провадження.
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"Мораторій" на
Басівкутській
охороняє міліція
Сергій ТКАЧЕНКО

У суботу вранці на вул.Басівкутську у Рівному приїхали будівельники, щоб залити фундамент під будівництво автозаправної станції, проти якої уже два роки протестують місцеві
мешканці. Між будівельниками, мешканцями й "хлопцями спортивної статури", які приїхали
сюди мікроавтобусами, виникла сутичка, розбиратися в якій виїжджали міліція і прокуратура. Будівельники поїхали, а на місці будівництва залишився чергувати наряд міліції.
Невдовзі після будівельників на Басівкутську приїхали депутати міські та обласні
Олександр Гомон, рівнянин: Я живу неподалік того місця, на якому ПП "Агата" мало будувати автозаправку, і теж виступав проти її спорудження. На цій ділянці протестувальники свого
часу встановили намет, він простояв років два, але останнім часом тут нічого не відбувалося,
то люди й притихли.
В суботу вранці я випадково побачив, як приїхали якісь авто, чоловіки у спецівках розвантажували дошки, кувалду, якісь інструменти і почали забивати палі. Я відразу зателефонував у
міліцію. Приїхали ще буси з чоловіками в куртках з капюшонами. Я спочатку не зрозумів,
яка їхня роль, а потім здогадався: вони мали забезпечити безперешкодну роботу будівельників. Напевне, потрібно було провести деякі роботи, щоб показати, що будівництво насправді
почалося. Я чув, що днями суд знову розглядатиме справу по цьому будівництву.
З будинків повибігали люди, одна жінка схопилася за рулетку, але її з рук висмикнули, жінку
відштовхнули, вона вдарилася. Чи ще хтось постраждав — я не бачив. Поприїжджали депутати міськради, їх теж не підпускали до місця будівництва, почалася штовханина. Дехто знімав усе на фото— й відеокамери. З'явилися "беркутівці", приїхала "швидка" й забрала ту жінку. Потім поприїжджали міліціонери, розпитували, що тут відбувається. На щастя, бійки не
було, хлопці в капюшонах порозходилися, а потім поїхали.
Від імені місцевих мешканців хочу подякувати громадським активістам, депутатам міської та
обласної рад, а також працівникам міліції за те, що не допустили початку будівництва АЗС.
Олексій Лозян, начальник управління громадської безпеки УМВС України у Рівненській обл:
— У цій сутичці одна жінка отримала травму. Вона каже, що її вдарив один із будівельників,
а він говорить, що вона сама вдарилася, бо заважала йому забити кілок у землю. Жінку відвезли у лікарню, після огляду її відпустили додому. На місце події виїхало близько десятка міліціонерів. У більшій кількості правоохоронців не було потреби, зброї ні у кого не було. Усі
будівельники, які приїхали працювати, мали документи і дозвіл на будівництво автозаправки. Щоправда, представники політичних сил та міські депутати, які були на місці сутички,
показували рішення міської ради про заборону будівництва автозаправок на території Рівного. Задокументували свідчення усіх учасників, проводимо розслідування. Мікроавтобуси з
будівельниками залишили територію області. На місці будівництва чергує наряд міліції.
На місце виїжджала також і прокуратура. Вона розцінює конфлікт як хуліганство, вчинене
групою осіб, і доручила міліції вести розслідування інциденту. А сьогодні Рівненський
міський суд має розглядати справу за позовом ПП "Агата" до міськради щодо запровадження
до 1 січня 2020 року мораторію на будівництво автозаправних станцій на вул. Басівкутській
та на вул. Соборній, 420 у Рівному. "Агата" просить суд скасувати рішення міськради про
мораторій.
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У Рівному
винайшли
велосипед
Мирослава
ШЕРШЕНЬ, Алла
САДОВНИК

У всіх європейських містах вже багато десятиліть існують велосипедні доріжки, які позначені звичайними лініями
на тротуарах, паркових доріжках або просто на дорогах, де цих тротуарів немає. По цих доріжках ніхто, окрім велосипедистів, не ходить і не їздить. Можна було б так зробити і у Рівному. Але, по-перше, по цих доріжках у нас все
одно усі будуть ходити, їздити та паркувати авто, по-друге, наша влада не шукає легких шляхів і готова витратити
гроші на розробку "програми розвитку велосипедної інфраструктури".
Володимир Хомко, міський голова Рівного: До мене майже одночасно звернулися три групи людей. Представники
молодіжного парламенту Палацу дітей і молоді просили облаштувати місце для катання на велосипеді, фірма з Києва виявила бажання безкоштовно у Рівному влаштувати велодоріжку, а представники ініціативної групи "Рівне велосипедне" просили про розвиток велосипедної інфраструктури у місті. На прохання перших ми за кошти міського
бюджету облаштуємо наступного року велодоріжку у дендропарку "Ювілейний". За кошти київської фірми уже розмічають велодоріжку на асфальті біля стадіону "Авангард". Вона пролягатиме від скульптури крокодила у гідропарку через місток біля магазину "Керамбуд" вздовж Усті біля стадіону через другий місток і доходитиме до дитячої
залізниці. Містки ремонтуємо за кошт міського бюджету.Щодо пропозиції ініціативної групи "Рівне велосипедне"
про розвиток велосипедної інфраструктури у місті, то її створення потребує багато часу і коштів.
Нині затверджено концепцію розвитку велосипедної інфраструктури. На її основі науковці кафедри міського господарства водного університету розроблять відповідну міську програму. Втілити її буде непросто. Тож якщо у місті
будемо будувати нову дорогу чи реконструювати стару, на ній будемо облаштовувати велодоріжки. Так само, якщо
будуть у Рівному будувати новий супермаркет, біля нього розташовуватимуть велопарковку і прокладатимуть до
нього веломаршрут. Тож за рік-два побачимо перші веломаршрути у місті, за три роки їх буде вже, скажімо, десять.
А загалом реалізація цієї програми розтягнеться на десятки років.
Сергій Шевчук, начальник міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту, член робочої групи з розробки концепції розвитку велосипедної інфраструктури Рівного: Популярність такого виду транспорту, як велосипед, у Рівному з кожним роком зростає. Бачимо це, проводячи щороку у травні "велодень". Цього року на нього зібралося
понад 1000 велосипедистів. Але наше місто незручне для велосипедистів. Втілювати програму розвитку велосипедної інфраструктури, думаю, розпочнемо наступного року. Розрахована вона буде мінімум на 5 років. Втім, із цим
є проблема,шляхова мережа Рівного уже сформована, облаштовувати велодоріжки зможемо хіба що під час реконструкції старих і будівництві нових доріг. А в центрі, на вулиці Соборній, їх не може зараз бути взагалі.
Сергій Ковальчук, представник ініціативної групи "Рівне велосипедне": Я за професією архітектор. З березня цього
року постійно їжджу на роботу і з роботи на велосипеді. Став фанатом цього виду транспорту, бо він зручний і
корисний для здоров'я, не забруднює повітря і не створює заторів.
Втім, їздити велосипедом проїжджою частиною, як це передбачено правилами дорожнього руху, небезпечно. Водії
автомобілів не вважають нас повноцінними учасниками дорожнього руху. Через це багато велосипедистів бояться
їздити по дорогах. В той же час Рівне за розмірами оптимальне для велотранспорту: з кожного спального району до
центру — якихось 5-7 кілометрів. І якби у місті були велодоріжки, відділені від проїжджої частини, то їздити на велосипеді було б зручно і безпечно і пенсіонеру, і мамі з дитиною, і школяреві, який досяг 14 років. Для цього потрібна відповідна велоінфраструктура.
Андрій, велосипедист: Рівне незручне для велосипедистів, бо у місті нема велодоріжок, а їздити по дорогах через
велику кількість автомобілів страшно. Доводиться рухатися велосипедом по тротуарах. Але й вони — з ямами, горбами, часто заставлені автомобілями. Навіть якби у місті зробили велодоріжки, то автомобілі паркували б і на них.
Крім того, через велику кількість бродячих тварин у місті за велосипедом нерідко вслід біжить зграя собак. Я вожу з
собою електрошокер, щоб його тріском відлякувати псів. Незручно також через погане вечірнє освітлення, приміром, у парку імені Шевченка. Через це доводиться брати з собою потужний ліхтар. Вкрай мало у місті велопарковок
-лише у центрі міста біля великих магазинів. Паркувати доводиться біля дерева чи водопровідної труби.
Максим Касянчук, співвласник магазину "Ровер": Ми здаємо напрокат 12 гірських, 2 міських велосипеди та 1 тандем, кілька дитячих велосипедів. Наші клієнти — це студенти, молодь, яка працює в офісах і бере велосипеди для
корпоративного відпочинку за межами міста. Щодо розвитку у Рівному велосипедної інфраструктури, то, в першу
чергу, є велика потреба у велопарковках. Їх щороку більше стає, але ще не досить. І на них нема відеонагляду. Тож
навіть наші клієнти, буває, стають жертвами крадіїв велосипедів. Велосмуги можна було б на тротуарах чи по краях
проїжджих частин доріг розмітити. Але думаю, що це мало допоможе, бо у Рівному — вузькі вулиці. Потрібно підвищувати культуру водіїв автотранспорту, щоб вони вважали велосипедистів повноцінними учасниками дорожнього
руху. Нині наші клієнти, які добре їздять на велосипеді і знають правила дорожнього руху, їздять і по проїжджій
частині. А дівчата чи ті, хто їздить погано, катаються на велосипедах по тротуарах або в парках.
Олександр Семенюк, начальник ДАІ області: Ми підтримуємо ініціативу міської влади. Рівняни, як і європейці,
могли б пересісти на велосипеди. Відтак, місто б звільнилося від надмірної кількості автомобілів. Для безпеки руху
у Рівному потрібно облаштувати велодоріжки. Цього року у Рівному трапилося 26 ДТП з велосипедистами, 11 — із
вини власників велосипедів. Семеро людей загинуло.
Насправді велосипеди на дорозі не заважають рухові автомобілів і не створюють аварійних ситуацій. Головне, аби
велосипедисти дотримувалися правил. Так, найелементарніші з них передбачають, що велосипеди повинні бути обладнані звуковим сигналом та світлоповертачами, а велосипедисти не можуть перевозити надмірний вантаж чи ін.
пасажирів, за винятком дітей до семи років. Велосипедисти, якщо немає велодоріжок, повинні їздити проїжджою
частиною дороги. Ні в якому разі не тротуарами. Поміж пішоходів можуть їхати лише діти до семи років, але під
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У цьому полягає надзавдання Концепції розвитку велосипедного руху і
облаштування велосипедної інфраструктури в м. Рівне, яку позавчора
схвалив міськвиконком. Шість років поспіль у Рівному проводиться і стає
все популярнішим Велодень.
Аби в нашому житті було таких днів більше, аби ми активніше
користувалися велосипедами, які не тільки зміцнюють здоров'я людини, а й
бережуть екологію міста, на доручення міського голови й було розроблено
цю концепцію. Вона передбачає розвиток велосипедного руху в нашому
місті за чотирма взаємопов'язаними напрямами: велопарковки, велошляхи,
велосервіс та велопропаганда.
Перші велосипедні траси, оприлюднив наміри влади міський голова Володимир Хомко, з'являться вже найближчим часом у нашому місті в районі
парку мікрорайону Ювілейний та стадіону «Авангард». Але це будуть траси
для любителів покататися, а головна мета концепції - та, щоб рівняни не
просто каталися, а щоб велосипед став для них улюбленим видом
транспорту.
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Досвід Рівненщини
у переробці сміття
втілюватимуть
в
інших
областях
України
Олександр Туз, Ігор
Прокопчук

274. Телеканал
РТБ

02.12.2013

На Рівненщині
хочуть створити
національний
природний парк

Про це сьогодні розповів Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства Геннадій Темник. У нашій області він
провів робочу нараду щодо поширення на всі області досвіду виробництва
альтернативного палива з побутових відходів та використання його на
українських підприємствах.
Міністра зацікавило сміття. Щоправда, не самі відходи, а їх збір та
сортування. Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Темник одним з перших підприємств
на Рівненщині відвідав "Укреко-Індастрі". Це поки єдиний в нашій державі
завод, який перетворює сміття на альтернативне паливо.
Сміттєпереробне підприємство свою продукцію поки постачає лише на
завод "Волинь-Цемент". В обертових печах якого альтернативне паливо
спалюється разом з пиловугільною сумішшю під час виробництва цементу.
Побаченим на двох підприємствах міністр залишився задоволеним. Каже,
аналогів такої співпраці в Україні поки немає.
Після екскурсії підприємствами, міністр, разом з представниками зі всіх областей України зібрались на нараду. Обговорити побачене та поділитися досвідом реформування галузі будівництва та житлово-комунального господарства. Свої ідеї на нараді презентував і міський голова Рівного. Володимир Хомко розповів гостям про муніципальну програму сталого розвитку.
Голова Рівненської облдержадміністрації в свою чергу розповів міністру
про розвиток Рівненщини. Каже, завдяки вдалій співпраці влади та бізнесу
область у майбутньому планують вивести з дотаційних завдяки залученню
інвестицій.
Міністр разом з членами колегії пробудуть у нас два дні. А щоб нашу
область гості не асоціювали не тільки зі сміттям, завтра гостям покажуть
культурні об'єкти Рівненщини.
Він матиме назву “Соколині гори” і розташовуватиметься на території
Березнівського району. У департаменті екології та природних ресурсів
області відбулося засідання робочої групи з питання створення
національного парку.
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ртуті

-

без Днями з нашої області вивезли усі відпрацьовані люмінесцентні лампи, їх
приватне підприємство зберігало у селі Шубків Рівненського району. Річ у
тім, що відходи містили ртуть і становили загрозу для навколишнього
середовища. Цьогоріч на утилізацію ламп із обласного та районного
бюджетів виділили майже 600 тисяч гривень. Відкриті торги виграло ТОВ
«Укрекогруп». Фахівці підприємства вивезли із Шубкова 125 тисяч
люмінесцен-гних ламп, ще 80 тисяч забрали торік. Утилізовувати відходи
будуть на Донеччині - у Горлівці на спеціалізованому підприємстві
"Микитртуть". - На сьогодні усі питання, і фінансові, і організаційні,
здалося вирішити. Небезпечний вантаж вивезено на ути-іізацію, і на
території Шубківської сільради ртуті більше нема, - підсумував перший
заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко.
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Гілля - палити чи
гілля - на пелети, де
тут ставити кому
задля
зміцнення
енергетичної
безпеки?
Євген
ЦИМБАЛЮК

Коли оприлюднили інформацію про те, що на Рівненщині відбуватиметься
«міністерська» нарада щодо впровадження програм енергетичної безпеки та
запровадження альтернативних до природного газу видів палива, мені
мимоволі пригадалася наша недавня зустріч із 40-річним Юргеном Кляйном, шведським фермером, котрий приїхав у гості до однієї з українських
родин. Дорогою з Луцька до Дубна ми спілкувалися з ним на різні теми, в
основному євроінтеграційні. Аж раптом, глянувши у вікно автівки, Юрген
несподівано сплеснув руками і відразу ж, володіючи непоганою російською,
запитав: «Ачто зто они делают?» З'ясовується, зарубіжного гостя подивували комунальники-дорожники, які розчищали придорожню посадку.
- Як що? Наводять порядок на трасі, зрізують дерева, кущі, палять гілля, не заставила на себе чекати роз'яснювальна відповідь, якій, щоправда,
Юрген не дав довершитися.- Да, я вижу, что порядок наводят, но зачем же
ветки жечь?! Тяжело что ли найти им другое применение? А далі
послідував справжній «лікбез» від шведа про те, як за рубежем вирішують
подібну проблему. Там, з'ясовується, біля доріг інколи ще ширші та густіші
придорожні посадкові смуги, їх також час від часу проріджують. Але при
цьому диму та вогню нема. За робітниками їде спеціальна машина, яка лозу
та гілля подрібнює, пресує у пелети, що широко застосовуються для опалювальних котлів. Такими пелетами, недорогими, користується і сам швед.
Щоправда, ввечері у погляді на використання деревини Юрген Кляйн
вразив ще одним подивом - тоді, коли його задля дружньої розмови
посадили біля розпаленого каміна. Він спочатку відсунувся від вогню, а
потім запитав господаря, скільки, мовляв, років полінам, які горять.
Почувши, що вони зовсім недавно з лісу, вишпигнув зі своїх вуст таку
фразу: «Да оно и видно, ощущается немножко едковатый дымок».
І знову ж сипнув повчанням. Мовляв, у них вдома для каміну дрова
(найкраще, звичайно, дуб) сушать по декілька років. Тоді дим приємний і
водночас приємно тріщать поліняки у вогні. Відповідно біля такої екзотики
і відпочивати краще, і розмова «тепліше клеїться».
Дійсно, те, що росло при шляхах роками, за якусь годину-другу стає
попелом, не приносячи жодної користі. Має бути простий господарський
раціоналізм. Тоді й енергетична безпека міцнішатиме, що, за словами
Юргена, зрозуміло навіть без вступу в Євросоюз.
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Енергію місцевих і
на користь людям
Володимир ТАБАКОВ,
Рівненське міжрайонне
управління
водного
господарства,
член
Національної
спілки
журналістів України

Державне агентство водних ресурсів України провело інвентаризацію і показало понад 200 об'єктів, на яких в
країні можливо реалізувати проекти з малої гідроенергетики. «Я вважаю, що це досить перспективний напрямок
роботи, - зазначив голова агентства Василь Сташук. - У 50-х роках минулого століття в кожному районі була
невелика гідроелектростанція, яка працювала і виробляла енергію для місцевих потреб. Нині ми знову повертаємося до малої гідроенергетики».
Подорожчання природних енергоносіїв та екологічні проблеми змусили переосмислити роль та місце малої
гідроенергетики в енергетичній системі країни. Повернення до малих гідроелектростанцій, що перетворюють
механічну енергію потоку місцевих річок в електричну без негативних екологічних наслідків, напевне, як ніколи,
своєчасне. Економічний стимул для їх спорудження та експлуатації запроваджено скоригованим у минулому році
Законом України про «зелений» тариф. Держава, вочевидь, має наміри відродити малу гідроенергетику.
М.Хлапук, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва, опору матеріалів та
будівельної механіки НУВГП: Природа дала нам можливість досить просто видобувати електричну енергію. Для
цього на малих річках та інших водних об'єктах (відновлювальних джерелах) будують невеликі гідроелектростанції. Дійсно, з-поміж усіх видів альтернативної енергії мала гідроенергетика є найбільш освоєною у світі. Для
прикладу, у Китаї - 80 тисяч (!) малих ГЕС. Вони постачають споживачам майже 20% електроенергії, що
виробляється в країні.
О.Шпартак, головний інженер проекту підприємства «Рівнегідропроект»: - В Австрії, площа якої у сім разів
менша, ніж площа України, працює 40 тисяч малих гідроелектростанцій... За деякими розрахунками, технічний
потенціал малих річок України становить понад 8,3 мільярди кВт/год. електроенергії у рік. Тобто це щорічна
економія до 5 мільйонів тонн умовного палива...
М.Хлапук: - У середині XX століття на території України експлуатували майже тисячу малих гідроелектростанцій. Згодом в СРСР склалася ситуація, що поруч із крупними ГЕС, які у великій кількості стали будуватися на Дніпрі, Волзі, інших річках європейської частини СРСР та Сибіру, великими ТЕС та потужними АЕС
немає місця об'єктам малої гідроенергетики. Вони, мовляв, морально застаріли та втратили практичне значення.
О.Шпартак: - Дійсно, собівартість 1 кВт/ год. міні- чи малої ГЕС набагато вища, ніж крупної гідроелектростанції.
Однак це було далеко не підставою для прийняття Держп-ланом УРСР програми щодо їх поступової ліквідації.
М.Хлапук: - Тепер обставини змінилися.. В усьому світі почався стрімкий розвиток відновлювальної енергетики,
яка, використовуючи невичерпні джерела енергії, у тому числі водні, довкіллю шкоди не спричиняє. Зрозуміло,
що будівництво нових та відновлення зруйнованих малих ГЕС не зможе суттєво підвищити рівень
енергозабезпечення країни...
О.Шпартак: - Проте об'єкти малої гідроенергетики - це екологічно безпечні, високоефективні гідроелектростанції,
які прості у проектуванні, будівництві та експлуатації. Вони не тільки збільшують обсяги виготовлення
електроенергії, а й захищають прилеглі населені пункти від повеней, сприяють нормальному водопостачанню,
розвиткові рибного господарства. Малі ГЕС перспективні й з точки зору зменшення енергоза-лежноеті країни. До
того ж вони можуть виробляти електроенергію в автономному режимі, поза електромережею всієї енергосистеми,
а можуть працювати й у складі цієї електромережі. На спорудження однієї станції потрібно 25-30 млн. грн. І
окупається вона за п'ять-вісім років. - У листопаді 2013 року був прийнятий закон про «зелений» тариф у новій редакції. Що в ньому нового?
О.Шпартак: - Раніше всі малі гідроелектростанції працювали за однаковими умовами. Розвиток найменш
потужних із них був нерентабельним. Тепер, коли закон диференціював «зелений» тариф для електростанцій у
залежності від їх потужності, будівництво мікро- та міні-ГЕС стає досить вигідним.
М.Хлапук: - Тобто, якщо станція має потужність до 200 кВт, вона називається «мікро-ГЕС» і має найвищий
коефіцієнт «зеленого» тарифу - 2. Якщо потужність станції знаходиться в межах від 200 до 1000 кВт, то така
станція є міні-ГЕС із коефіцієнтом 1,6. Для станції із потужністю 1000-10000 кВт (мала ГЕС) коефіцієнт «зеленого» тарифу складає 1,2. Держава гарантує, що вся вироблена цими станціями електроенергія купуватиметься
Оптовим ринком електроенергії (в особі державного підприємства «Енергоринок») за «зеленим» тарифом.
О.Шпартак: - Інвестору також гарантована незмінність стимулюючих заходів, що відкриває широкі можливості
для розвитку нашої малої гідроенергетики.- За повідомленнями ЗМІ, в карпатському регіоні плани масового
будівництва малих ГЕС викликали неабияке занепокоєння у місцевих жителів.
М.Хлапук: - Більше того, на Закарпатті громадськість, у т.ч. й екологи, подала до окружного Адміністративного
суду відповідний позов. І суд виніс ухвалу про скасування рішення Закарпатської обласної ради, яка затвердила
схему розміщення понад 330 міні-ГЕС на річках області. Їхня тривога цілком зрозуміла: така велика кількість
станцій може вплинути на річкову екосистему.
О.Шпартак: - Стрімкі карпатські водотоки є найсприятливішими в Україні для спорудження на них об'єктів малої
гідроенергетики. Але Карпати - це перлина української природи, тому до використання тамтешніх водних
ресурсів треба підходити особливо виважено... Тільки чітке дотримання законодавчих засад всіма зацікавленими
сторонам убезпечить від необгрунтованого будівництва малих ГЕС не лише Карпати.
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-А яка ситуація довкола малої гідроенергетики на Рівненщині?
М.Хлапук: — Річки нашої області також мають чималий гідроенергетичний потенціал. Із радянських часів і
донині на Рівненщині працюють дві міні-ГЕС: на річці Іква у Млинові і на водосховищі у селі Хрінники, що в
Демидівському районі. До речі, Млинівській гідроелектростанції вже за 60 років. До цього часу станція працює на
старому австрійському обладнанні. Щоправда, влітку, коли витрата води в річці знижується, міні-ГЕС
«викладається» далеко не на повну потужність. Проте щороку вона стабільно виробляє понад 2 мільйони кВт/год.
електроенергії. Хрінницька гідроелектростанція після тривалої перерви відновила свою роботу десять років тому.
На ній встановлено дві турбіни (на Млинівській - одна). І хоча обладнання відносно нове, але, за словами
працівників, не найкраще. Нині нашою вітчизняною гідроенергетикою зацікавилися чехи, французи, китайці.
Вони готові збудувати в Україні завод для виробництва турбін та генераторів.
О.Шпартак: - Стратегія розвитку української гідроенергетики на період до 2030 року передбачає спорудження
нових малих ГЕС. До цієї справи долучається й Рівненщина. Нещодавно пройшла загальну державну експертизу
розроблена «Рівнегідропроектом» проектна документація щодо будівництва міні-ГЕС на річці Случ біля села
Губків, що в Березнівському районі. Головною умовою будівництва є обов'язкове публічне громадське
обговорення. Таке обговорення було проведено на сходах навколишніх сіл Губківської та Марининської сільських
та Соснівської селищної рад. У найближчих планах - виготовлення проектів щодо будівництва міні-ГЕС на Случі
поблизу села Князівка на Березнівщині, а також на річці Корчик у древньому Корці.
М.Хлапук: - Підсумовуючи розмову, хотілося б сказати про таке. Нині наші погляди спрямовані на Європу. Тому
показовим для України є досвід Франції. Вона має високий водний, вітровий і геотермальний потенціали, які
використовує досить ефективно. Але при цьому країна залишається одним із лідерів атомної енергетики, яку турботливо оберігає і розвиває, навіть усупереч сумному досвіду Чорнобиля і Фукусіми.

278. Газета
„Експрес”

05-12.12.
2013

І цим ми дихаємо?
В обласному центрі
рівень канцерогенів
у повітрі зашкалює
Тетяна ВУЙЛОВА
«Рівненські новини»

Спеціалісти обласного гідрометеорологічного центру дослідили, чим
дихають рівнини. Результати засвідчили: у повітрі рівень концентрації
небезпечних речовин у кілька разів перевищував допустиму норму.
"Якщо максимально допустима разова концентрація формальдегіду 0,035
мг/метр кубічний, то у повітрі
Рівного ми мали 0,049 мг/метр кубічний, що майже в півтора раза більше
від норми, — каже Богдан Сало, начальник хімлабораторії Рівненського
обласного центру з гідрометеорології. — Максимальні концентрації
забруднюючих речовин перевищували допустимі рівні також за кількістю
фенолу — у 2,5 раза та фтористого водню — в 1,4 раза. Причина того —
стаціонарні викиди підприємств, автотранспорт. Науковці університету
дослідили, що навіть транспортні засоби, які курсують на метані, не такі
вже й екологічно безпечні. У повітрі також є фтористий водень. Цей
полімер виділяється при виробництві пластикових вікон і може до кількох
років випаровуватися у приміщенні".
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279. Газета
05.12.2013
„Сім днів” №49 (1040)

Рівненську систему
переробки сміття
міністр
порекомендував
переймати як
передовий досвід
Сергій
СНІСАРЕНКО

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства Геннадій Темник, заступники голів облдержадміністрацій усіх
областей України, керівники найбільших міст зібрались у Рівному на виїзну
робочу нараду щодо поширення в Україні унікального поки що досвіду з
переробки і знищення твердого побутового сміття.
Спочатку міністра й гостей повезли до сміттєпереробного підприємства
«Укреко-Індастрі». Практично все побутове сміття, що збирають у Рівному,
на цьому підприємстві сортують і потім використовують як цінну вторинну
сировину або альтернативне паливо. У Здолбунові на підприємстві
«Волинь-Цемент» учасники наради побачили, як подрібнений органічний
непотріб - флафф - спалюють разом із вугільним пилом у величезних
обертових печах, здешевлюючи таким чином: затратну частину цементного
виробництва.
Під час виїзного засідання колегії Мінретіонбуду в нашому місті Геннадій
Темник наголосив на необхідності переймати передовий досвід Рівного.
- В Україні, нагадав міністр, щорічно утворюється 17 мільйонів тонн
побутових відходів. Майже два відсотки її території - це сміттєві полігони.
Але ми бачили сьогодні, як у Рівному навчилися перетворювати відходи на
замінник газу - альтернативне відновлюване паливо.
- Відходів, які захоронюють на сміттєзвалищі, стало тепер удвічі менше. Це
дасть можливість подовжити термін використання полігону на десятки
років, - доповів міністрові генеральний директор «Укреко-Індастрі»
Святослав Євтушенко. - Та поки що в світі ніхто не винайшов технологій зі
знищення сміття, що забезпечували б самоокупність. Кошти від продажу
вторинної сировини - і флаффу покривають лише 70 відсотків витрат
фірми". Проблемі в правовій площині: на захоронення відходів тарифи є, а
на переробку сміття - нема. Коли завод будували, то розраховували, що за
переробку сміття він також буде отримувати кошти.
Ґеннадій Темник запевнив, що коли законодавці приймуть закон, проект
якого вже зареєстрований у;' Верховній Раді під номером; 2295, колізія буде
вирішена фундаментально. Міністр запропонував рівнянам і самим
долучитися До вдосконалення цього законопроекту. Тоді й у Рівному, й у
тих містах, де за нашим прикладом місцева влада ї співпраці з підприємцям
вирішить налагодити переробку сміття, працювати стане легше.
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280. Телеканал
„СфераТВ”

06.12.2013

„Ліоніс" звільнить
самовільно
захоплену землю в
Рівненському
міському парку
відпочинку

281. Телеканал
РТБ

10.12.2013

На Рівненщині
проведуть
геологічну розвідку
покладів бурштину
Алла Сищук

Прокуратура Рівного звернулася до Господарського суду Рівненської
області з позовною заявою в особі Рівненської міської ради до ТзОВ
"Ліоніс" з вимогою звільнити самовільно зайняту земельну ділянку
загальною площею 0,05 га вартістю понад 500 тисяч гривень, яка
знаходиться в санітарно-захисній зоні інженерно-технічних комунікацій і
перебуває в постійному користуванні державного комунального
підприємства "Міське об’єднання парків культури та відпочинку м. Рівне".
Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Рівне.
27 листопада суд задовольнив вимоги, пред’явлені міською прокуратурою в
позовній заяві, та зобов’язав товариство звільнити вказану територію
шляхом знесення облаштованого майданчика і приведення її у придатний
для використання стан. Таким чином, завдяки прокурорському реагуванню
державному комунальному підприємству та громаді поновлено право на
задоволення культурних запитів, естетичного виховання, організації
відпочинку і дозвілля.
Його шукатимуть приватні компанії на десяти ділянках, розташованих у
Володимирецькому, Дубровицькому, Сарненському та Рокитнівському
районах. Дозвіл на це дала екологічна комісія Рівненської обласної ради.
На переконання депутатів приватний бізнес буде охороняти ділянки від
протиправного видобутку, та не дозволить спустошувати землю. Крім того,
будуть вкладені кошти у геологорозвідку. Втім аби її розпочати, окрім
погодження облради, слід ще отримати спеціальний дозвіл Державної
служби геології та надр України.
Ігор Тимошенко, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі
ОДА: "Йдеться поки не про промисловий видобуток, а щоб ці компанії, що
звернулися до облради, могли у подальшому розвідати цю територію, визначити, де є перспективні ділянки для промислового видобутку і далі здійснювати повноцінний видобуток бурштину. Виключно на легальній основі"
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282. Телеканал
РТБ

11.12.2013

Бурштин
розвідуватимуть на
10 родовищах

Підприємства зацікавили перспективні родовища бурштину в Дубровицькому, Володимирецькому, Сарненському та Рокитнівському районах.
Вони просять надати спецдозволи на користування надрами задля їх
геологічного вивчення. Відповідні клопотання підтримали члени постійної
комісії облради з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій,
скерувавши їх тим самим на розгляд сесії. Голова облдержадміністрації
Василь Берташ, який входить до цієї профільної комісії, зауважив, що
бізнесменам необхідно встановити чіткі інвестиційні зобов’язання та
ретельно стежити за їх дотриманням. Так, за попередніми розрахунками,
дослідна розробка покладів бурштину на кожному з родовищ принесе в
регіон від 3 до 5 мільйонів гривень інвестицій. А в сумі це до п’ятдесяти
мільйонів у регіональну економіку. Водночас це створення нових робочих
місць, а отже й виконання президентських завдань. При цьому потенційних
користувачів надрами зобов’язали зареєструвати філії підприємств у
районах, де вони працюватимуть. Це сприятиме наповненню місцевих
бюджетів, а отже розвитку регіонів.
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283. Газета
„Вільне
слово”

12.12.2013
№92
(14786)

Дубровиця проти
ТЕС
Оксана Слободзян

5 грудня на майдані Злагоди в Дубровиці відбулася акція протесту громадян
проти намірів компанії «Драйв-Моторс» будувати в місті теплоелектростанцію. Збори громадян відбувалися в день, коли з міській раді було заплановано проведення сесії, на якій вдруге вирішувалося питання про виділення земельної ділянки під будівництво ТЕС у районі залізничного вокзалу. При
першому голосуванні це питання не набрало достатньо депутатських голосів для позитивного вирішення.
Ініціативна група не лише скликала людей на збори, а й зібрала 3100 підписів дубровичан проти будівництва цього промислового об'єкта. Люди
підтримали «Заяву зборів громадян», в якій засуджуються плани будівництва станції в екологічно неблагополучній місцевості, що страждає від наслідків від чорнобильського і лиха, В разі подальшого лобіювання владою
будівництва ТЕС, говориться у «Заяві», громада ініціюватиме проведення
місцевого референдуму про недовіру керівництву міста.
Другим питанням порядку денного зібрання : дубровицької громади було
питання завищених тарифів на житлово-комунальні послуги. З і травня цього року тарифи були підвищені в середньому на 100%. Проте протягом 4-х
попередніх років тарифи не переглядалися, тож вони не покривали реальним витрат комунальних підприємств.
Під час проведення сесії є залі були присутні 6 чоловік із числа ініціативної
групи проти будівництва ТЕС. Питання про виділення земельної ділянки
для ТЕС керівництво міста пропонувало з порядку денного зняти, проте
депутати не погодилися. В результаті було прийнято рішення про відмову
ТзОВ «Драйв-Моторс» у виділенні землі під будівництво теплоелектростанції. Тарифи на комунальні послуги городян депутати розглянути не змогли.
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284. Телеканал 12.12.2013
„СфераТВ”

285. Телеканал
РТБ

12.12.2013

На Рівненщині
бурштин
розвідуватимуть на
10 родовищах

Підприємства зацікавили перспективні родовища бурштину в
Дубровицькому, Володимирецькому, Сарненському та Рокитнівському
районах. Вони просять надати спецдозволи на користування надрами задля їх
геологічного вивчення. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Відповідні клопотання підтримали члени постійної комісії облради з питань
розвитку підприємництва та залучення інвестицій, скерувавши їх тим самим
на розгляд сесії. Голова облдержадміністрації Василь Берташ, який входить
до цієї профільної комісії, зауважив, що бізнесменам необхідно встановити
чіткі інвестиційні зобов’язання та ретельно стежити за їх дотриманням.
Так, за попередніми розрахунками, дослідна розробка покладів бурштину на
кожному з родовищ принесе в регіон від 3 до 5 мільйонів гривень інвестицій.
А в сумі це до п’ятдесяти мільйонів у регіональну економіку. Водночас це
створення нових робочих місць, а отже й виконання президентських завдань.
При цьому потенційних користувачів надрами зобов’язали зареєструвати
філії підприємств у районах, де вони працюватимуть. Це сприятиме
наповненню місцевих бюджетів, а отже розвитку регіонів.
Геологічну розвідку Геологічну розвідку покладів бурштину, яку здійснюватимуть приватні
покладів бурштину компанії у Володимирецькому, Дубровицькому, Сарненському та
на землях
Рокитнівському районах контролюватимуть.
Поліського району Таке рішення ухвалили члени комісії з питань аграрної політики. Депутати
здійснює вже понад побоюються, що підприємтва, які отримають дозвіл лише на проводення
5 приватних
розвідки, можуть розпочати промисловий видобуток сонячного каменю.
компаній Людмила Відтак, аби вберегти ділянки від протиправного видобутку сонячного
Васюха
каменю їхня діяльність теж контролюватиметься обласною владою.
Ігор Тимошенко, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі
Рівненської ОДА: "Ми будемо викликати підприємства, які вже на
попередніх сесіях отримали дозволи на геологічну розвідку, на комісію. Щоб
вони звітували, скільки коштів вони вклали, які діялнки є перспективними,
скільки робочих місць вони створили і таке інше."
Олександр Чуприна, заступник голови Рівненської облради: "В квітні-травні
проведемо виїздні засідання в тих районах де даватиметься дозвіл обласною
радою на геологічну розвідку. Щоб покінчити з стихійним видобутком
бурштину. Якщо тобі дали дозвіл на геологічне вивчення, то виконуй його
від А до Я." .
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Незаконних
мисливців за
ялинками та
соснами, міліція
Рівненщини
каратиме штрафами

Традиційно, до настання новорічних свят деякі громадяни намагаються запастись хвойним деревцем, іноді не одним і не для себе. Аби запобігти незаконним порубкам щорічно в державі проходить операція "Ялинка", яку проводять лісівники, спільно з міліцією та іншими контролюючими органами.
Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю УМВС України у області.
Основна мета операції – профілактична. Кожен, хто замислив взяти до рук
сокиру, чи пилку і під покровом темної ночі піти до лісу за красунею ялинкою повинен знати, що на нього чекає чималий штраф. За самовільну порубку хвойних дерев від 80 гривень, і додатково нараховуватимуться збитки за
кожне зрізане дерево. Звичайно, в першу чергу, перевірятимуть стихійні ринки, де деякі охочі громадяни, аби підзаробити, будуть приторговувати незаконно спиляними деревцями. Нагадаємо, що з 2009 р. усі дерева призначені
для продажу, мають пластикову бірку з штрих-кодом. Ціль такого маркування – максимальне забезпечення реалізації новорічних дерев законним шляхом
У Рівному
Пропрацював кілька місяців і зупинився сміттєпереробний завод у Рівному.
зупинився
Рішення про це прийняли акціонери. Як виявилося, після чергового
сміттєпереробний
"покращання", коли переробку сміття прирівняли до діяльності природних
завод
монополій і видобутку надр. Тож 30 працівників заводу нині звільнені.
Ольга Ільчук,
Останнім в Україні припинив свою роботу Рівненський сміттєпереробний
Володимир Захаров, завод. З 1 грудня підприємство офіційно не працює. А за кілька днів до
Ігор Прокопчук
цього завод відвідував профільний міністр Геннадій Темник, який ставив
його за приклад іншим та радив переймати досвід. Негативні наслідки
зупинки сміттєпереробного для Рівного і екологічні, і економічні, каже
міський голова. Недосконалість вітчизняного законодавства стала
причиною зупинки, зізнався директор Святослав Євтушенко. Ще у жовтні
верховна рада мала прийняти закон, який би регулював діяльність
сміттєпереробних підприємств. Спеціально уповноважений орган - одна із
НацКомісій не має права без відповідної ліцензії розробляти тарифи. А от
придумати як ліцензувати переробку сміття чиновники не встигли.
Тепер сміття знову вивозитимуть на полігон, де вони лежатиме мертвим
вантажем. Директор підприємства не полишає надію, що закон 2295 народні
депутати таки приймуть і сміттєпереробний запрацює навесні.
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Рівненський
сміттєпереробний
завод зупинив свою
роботу

З початку грудня у зв’язку з відсутністю встановленого тарифу на переробку
сміття товариство "Укреко-Індастрі" зупинило його діяльність. Призупинення роботи сміттєпереробного заводу пов’язано з тим, що у листопаді 2012
року вступили в дію зміни до Закону України "Про відходи", згідно до яких
тариф мала би затвердити Національна комісія з питань ЖКГ, проте, вона за
законом розробляє тарифи лише тим підприємствам, яким видає ліцензію. В
Україні ж ліцензії на переробку та захоронення сміття законодавством не
передбачено.
Міський голова Рівного Володимир Хомко коментуючи цю ситуацію зазначив, що колосальні збитки понесе власник, проте і для міської скарбниці
зупинка заводу не принесе нічого хорошого - Ситуація погана зі всіх точок
зору. По-перше, з екологічної. По-друге, з економічної. Адже коли ми
переробляли сміття, то ми не платили податок за розміщення твердих
побутових відходів на сміттєзвалищі. З нового року податок знову
збільшується, а тариф ми не можемо переглянути, бо немає порядку за яким
би це зробити. Я спитав у міністерстві, що робити. Мені відповіли, що
питання провисло, бо немає документів, якими б можна було затвердити
тариф у нашій державі. Якщо підприємство працювало до цього, то воно
певний тариф вже мало, хоч і поганий, але мало, а нове підприємство взагалі
ніякого немає. Відповідно, якщо це ліцензована діяльність, то за це
передбачені колосальні штрафи. Я дуже сподіваюсь, що це питання буде
врегульоване досить швидко.
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Сміттєпереробний
не працює
Іван Марчук
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№94
(14788)

Сторожівські лебеді
зимуватимуть у
будиночку

Сміттєпереробний завод поблизу Рівного, який будували три роки і
відкрили цього літа, не працює. Роботу підприємство зупинилося ще на
початку грудня, однак журналістам про це відомо стало лише сьогодні. Із
заводу звільнились практично всі працівники, окрім охоронців. Загалом три десятка людей.
За словами генерального директора сміттєпереробного заводу Святослава
Євтушенка, рішення про зупинку ухвалили німецькі власники. Причиною
стали прогалини в українському законодавстві, які не дозволяють
підриємству працювати у правовому полі. Наслідки зупинки
сміттєпереробного відчують на собі і рівняни. Як прогнозує Святослав
Євтушенко в обласному центрі можуть виникнути затримки з вивезенням
сміття. Якщо раніше розвантаження однієї машини займало менше 15-ти
хвилин, то тепер вона перебуватим на полігоні майже 2 години. Виходом, за
словами фахівців, може бути ухвалення законопроекту, який би легалізував
роботу сміттєпереробних підриємств.
Святослав Євтушенко, генеральний директора сміттєпереробного заводу:
"Незаконність в тому, що згідно змін до Закону "Про відходи", які були
прийняті і вступили в дію з 1 листопада 2012-го року, тариф на переробку і
захоронення ТПВ почала затверджуванти нацкомісія. Однак є інший закон,
який регламентує діяльність цієї самої комісії. І згідно цього закону
нацкомісія має право затвердити тарифи лише тим суб'єктам
підприємницької діяльності, ліцензування яких вона проводить. А казус в
тому, що не передбачено ліцензування на переробку ТПВ".
Володимир Хомко, міський голова Рівного: "Ситуація погана зі всіх точок
зору, і з екологічної, і з економічної. Адже якщо ми переробляли сміття, то
ми не платили податок за розміщення ТПВ на сміттєзвалищі. А податок з
нового року знову збільшується, а переглянути тарифи ми не можем, бо
нема порядку, як це робити. Я питав одного керівника в міністерстві: що
робити. Він каже: питання провисло".
Село Сторожів Корецького району стало гарним пристанищем для лебедів,
які не відлітають на зиму у вирій і залишаються на місцевих теренах.—
Таких тут щороку - до десятка. На початку грудня для них на місцевому
водоймищі облаштували затишний будиночок. Ініціативу втілила у життя
Корецька дільниця Рівненського міжрайонного управління водного
господарства, а сам будиночок майстри зробили у казковому стилі, аби він
приваблював і птахів, і людей, які приходять сюди полюбуватися природою
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Зупинився
сміттєпереробний
завод. Гість у студії
- Святослав
Євтушенко,
генеральний
директор ТзОВ
"Укреко-Індастрі"
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В рівненський
зоопарк завітає
Святий Миколай

Правоохоронці затримали дві групи осіб, які нелегально видобували
"сонячний камінь" в урочищі "Бабин ліс" поблизу селища Клесів. У
зловмисників вилучили дві мотопомпи, автомобілі марки "УАЗ" та понад 50
грамів бурштину-сирцю. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю
УМВС України у Рівненській області.
Міліціонери встановили, що 31-річний Геннадій з Дубровиці, 22-річний
житель Сарненського району Олександр разом із 36-річним Василем з
Києва шляхом гідророзмиву ґрунту незаконно видобували бурштин.
За кілька метрів від першого місця події міліціонери виявили іншу групу,
яка також займалися злочинною діяльністю з видобутку коштовного
каменю. У 34-річного В'ячеслава, 29-річного Віталія та 32-річного Сергія з
Дубровицького району виявили та вилучили понад 25 грамів бурштинусирцю, мотопомпу кустарного виробництва та автомобіль марки "УАЗ".
Вилучений камінь відправлено на експертизу. Відомості по даному факту
внесені до ЄРДР. Порушено кримінальні провадження за частиною 2 статті
240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі до двох років.
З початку грудня у зв’язку з відсутністю встановленого тарифу на
переробку сміття товариство "Укреко-Індастрі" зупинило діяльність
сміттєпереробного заводу.
Призупинення роботи сміттєпереробного заводу пов’язано з тим, що у
листопаді 2012 року вступили в дію зміни до Закону України "Про відходи"
згідно до яких тариф мала би затвердити Національна комісія з питань
ЖКГ, проте, вона за законом розробляє тарифи лише тим підприємствам,
яким видає ліцензію. В Україні ж ліцензії на переробку та захоронення
сміття законодавством не передбачено. Як бути у цій ситуації та які
наслідки від неї слід очікувати місцевій скарбниці про це та не лише
спілкувався Андрій Смусь, ведучий програми "Гість у студі" із генеральним
директором ТзОВ "Укреко-Індастрі" Святославом Євтушенком.
22 грудня о 13:00 в Рівненський зоопарк завітає Святий Миколай. Тут
пройде свято як для дітей, так і дорослих. Про це повідомила прес-служба
Рівненського зоопарку.
Святий Миколай чекатиме на малечу разом зі своїми помічниками –
Ангелом та Чортом у своїй резиденції. Запрошуємо прикрасити зимовий
зоопарк новорічними іграшками разом, почастуватись гарячим трав’яним
чаєм зі старовинного самовару, а також скуштувати солодкі частування від
гостинного дворику зоопарку. Катання верхи, розваги для дітей та дорослих
забезпечить гарний святковий настрій усій родині.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

294. Телеканал
РТБ

20.12.2013

295. Телеканал
РТБ

20.12.2013

296. Телеканал
„СфераТВ”

23.12.2013

Створити обласну
робочу групу з розгляду питань надання
надр в користування
розпорядився голова
ОДА В.Берташ
Нові каналізаційні
споруди збудували
у Здолбунові та в
селі Могиляни
Острозького району

Прокуратура
Рівненщини
упередить факти
незаконного
використання надр

Очолив групу заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко.
Заступником керівника групи став директор департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації Ігор Тимошенко.

Водночас в селі Оженин цього ж району до кінця року планують здати в
експлуатацію насосну станцію, а в Новому Корці – колектор. Тим часом у
Володимирці мають завершити реконструкцію каналізаційних мереж.
Кошти на ці об’єкти, а це 1 мільйон 700 тисяч гривень, спрямували із обласного природоохоронного фонду. Такі інвестиції наразі актуальні, оскільки
від цього залежить якість питної води, а отже й здоров’я жителів Рівненщини, зауважив заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак.
Загалом цьогоріч на реалізацію майже трьох десятків природоохоронних
заходів передбачили понад 7 мільйонів гривень. Окрім будівництва та реконструкції об’єктів водовідведення, кошти природоохоронного фонду також спрямували, зокрема, на розчищення русла річки Устя, вивезення відпрацьованих люмінесцентних ламп із Шубкова, оновлення парку відпочинку в Демидівці та захист населених пунктів від підтоплення, підсумував
Володимир Новак.
З метою упередження фактів незаконного використання надр, у тому числі
шляхом видобування покладів бурштину, прокуратура Рівненської області
перевірить матеріали, підготовлені на слухання сесії обласної ради, щодо
надання низці товариств спеціальних дозволів на користування надрами
задля їх геологічного вивчення. Про це повідомила прес-служба
прокуратури Рівненщини.
У зв’язку з цим прокуратура області витребувала попередньо підготовлені
матеріали з вказаних питань та проекти рішень сесії про погодження
клопотань низки товариств для отримання таких дозволів на території
Володимирецького, Дубровицького, Сарненського, Рокитнівського районів.
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У Рівному можуть
зникнути
тролейбуси
Олександр Туз, Ігор
Прокопчук

Все через невиплату заробітної плати працівникам підприємства
"Рівнеелектроавтотранс". Останній раз гроші люди отримували ще в серпні.
Та й то лише 30 відсотків від усієї зарплатні. Працівники тролейбусного
депо кажуть, якщо з ними не розрахуються, готові страйкувати та не
виїжджати на маршрут.
Восьма година ранку. На прохідній підприємства "Рівнеелектроавтотранс"
збираються люди. Усі працівники тролейбусного управління. Вирішують як
далі жити та що робити для того аби отримати свою заробітну плату.
Люди кажуть, якщо з ними не розрахуються то тролейбуси перестануть
їздити. Проте свій страйк хочуть зробити законним.
На вході до приміщення людей зустрів керівник підприємства Валентин
Ткачук, який призначений на цю посаду декілька місяців тому. Директор
переконує, не отримує зарплатні так само як і люди.
Але коли працівникам почнуть видавати заробітну плату Валентин Ткачук
не знає. Одразу після зустрічі з колективом поїхав радитися з міським
головою Рівного. Останній каже, гроші на заробітну плату є, але як завжди
зависли в казначействі.
Та коли надійдуть гроші Володимир Хомко не знає. Так само міський
голова не знає і що робити людям, які третій місяць не бачать своїх
заробітних плат.
Півсотні
рівнян Переважно за викидання сміття у невстановлених місцях та незаконні
оштрафували
за розкопки території. Втім, не всі оштрафовані погоджуються з вимогою
порушення правил заплатити за скоєне порушення.
благоустрою
Як повідомляє Рівне Вечірнє, на останньому засіданні міськвиконком
розглядав скарги на постанови адмінкомісії від двох громадян. Як
повідомив заступник начальника міського управління житловокомунального господарства Володимир Лапюк, одного з них оштрафували
на 510 гривень за те, що без дозволу розкопав землю біля свого будинку на
вулиці Кременецькій, порушивши асфальтове покриття, другу — на 850
гривень за те, що на вулиці С. Бандери біля нічного клубу "Магнат"
самовільно зробила собі заїзні кишені для того, щоб ставити авто. Втім,
міськвиконком обидві скарги відхилив. Отже, штрафи доведеться сплатити.
До речі, за словами п. Лапюка, 30% порушників правил благоустрою не
сплачують штрафи. Тож справи таких передають у Державну виконавчу
службу.
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Питній воді належну якість
Тетяна Панасюк

Нові каналізаційні споруди збудували у Здолбунові та в селі Могиляни
Острозького району. Водночас в селі Оженин цього ж району до кінця року
планують здати в експлуатацію насосну станцію, а в Новому Корці колектор. Тим часом у Володимирці мають завершити реконструкцію
каналізаційних мереж,
- Кошти на ці об'єкти, а це 1 мільйон 700 тисяч гривень, спрямували з
обласного природоохоронного фонду. Такі інвестиції на-оазі актуальні,
оскільки від цього залежить якість питної води, а, отже, й здоров'я жителів
Рівненщини, зауважив заступник голови облдержадміністрації В.Новак.
Загалом цьогоріч на реалізацію майже трьох десятків природоохоронних заходів передбачили понад 1 мільйонів гривень. Окрім будівництва та реконструкції об'єктів водовідведення, кошти природоохоронного фонду також
спрямували, зокрема, на розчищення русла, річки Устя, вивезення відпрацьованих люмінесцентних ламп із Шубкова, оновлення парку відпочинку в
Демидівці та захист населених пунктів від підтоплення, підсумував
В.Новак.
Комплексна
У складі комісії працювали сім експертів, які представляли інспекцію
інспекційна
ядерного регулювання, Державний науково-технічний центр з ядерної та
перевірка комісією
радіаційної безпеки та міжнародну компанію "Рискаудит".
Державної інспекції Експерти позитивно оцінили стан ядерної та радіаційної безпеки на РАЕС,
ядерного
визнали задовільним хід виконання заходів "Комплексної (зведеної)
регулювання
програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України". Разом з
України пройшла на тим, фахівці висунули низку зауважень. Водночас РАЕС успішно пройшла
РАЕС
наглядовий аудит. Аудитори міжнародного сертифікаційного органу "ТЮФ
Норд Україна" підтвердили відповідність чинної на станції інтегрованої
системи менеджменту вимогам міжнародних стандартів ISO.
Фото Тунелю
Вже традиційно команда американського інтернет-журналу відбирає
кохання, що у
найкращі знімки, які стають відомими на весь світ. Рейтинг тут немає
Клевані, увійшло до значення, адже всі роботи неповторні, зазначається на сайті видання.
сотні найкращих
До підбірки топ-100 потрапляють незвичайні світлини, які дивують та
фоторобіт року за
вражають без фотошопу. Світлина рівненського тунелю має назву "Зелена
версією журналу
миля". Під фото вказано лише, що автора звати Сергій. Це єдина робота
Twisted sifter
українських фотографів, яку відзначив журнал.
Ірина Михалевич
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П’є молоко лише з
медом, Андрій
Павловський

В "Екваторі" відкрили виставку з чудернацькими крилатими. Подивитись на
понад п’ятдесят видів тропічних метеликів запрошують не лише дітлахів та
батьків. Безкоштовно це зробити можуть школярі-відмінники або ж дітлахи
з обмеженими можливостями, сироти, соціально незахищені.
Сьогодні помилуватись крилатим чудом природи завітала малеча з
Рівненського навчально-реабілітаційного центру "Особлива дитина".
Ірина Мороз, журналіст:- Тендітні, ніжні і казкові. Близько 50 видів
екзотичних метеликів представлені на виставці в ТРЦ "Екватор". Розмах
крил деяких сягає близько 30 сантиметрів.
Їх можна зустріти подорожуючи Філіппінами, Шрі-Ланкою, Бора-Бора.
Відтепер побачити крилате диво природи можна й у Рівному. Відвідати
виставку безкоштовно організатори запрошують учнів-відмінників, дітей з
обмеженими можливостями, соціально незахищених, сиріт.
Інна Сказкіна, організатор:- Метелики привезли з тропічних країн світу. Тут
є люди, які доглядають за ними, проводять екскурсії. Дозволено брати в
руки. Обмежень немає. Можна дивитися на процес годівлі, народження.
В захопленні від крилатої, тендітної екзотики залишились дітлахи з
Рівненського навчально-реабілітаційного центру "Особлива дитина".
Помилуватись природою вони сюди завітали з педагогами. Метелики в знак
гостинності обсіли малечу.
Богдан, відвідувач виставки:- Я сьогодні побачив дуже багато метеликів і
побачив як вилупився метелик. Мені дуже сподобалося.
Гена, відвідувач виставки:- Люблять літати, їсти мед, банани, квіти
люблять. Ці метелики люблять людей і їх не бояться.
Живуть ці тендітні створіння відносно недовго - від кількох діб і до місяця,
проте, краса, яку вони дарують світові, кожен раз перероджується.
Об’єктиву нашої камери вдалося зафіксувати не лише дитячий захват від
крилатої екзоитики, а й таїнство народження ще одного чарівного метелика
з лялечки. Побачити на власні очі тропічну красу матимуть змогу усі
рівняни, адже виставка діятиме упродовж місяця.
На хуторі біля с. Ганнівки Корецького району господар оселі влаштував
притулок для тварин. Багато тварин підібрав господар хворими і немічними.
Бродячі тварини дуже чутливо реагують на людську ласку та доброту.
Допомагає господареві дружина та надає їм першу медичну допомогу, бо за
фахом лікар. Крім котів та собак, у господарстві мешкає отара кіз, кролі та
бджоли. Подружжя Попкових має ще одне корисне захоплення – виготовляє
з трав лікарські препарати, щоб допомагати хворим людям.
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Лебеді на водоймі
під Новий рік. Вони
не відлетіли на
південь
Людмила Васюха.
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Рівненські
міліціонери
закликають людей
не купувати ялинки
без належного
маркування

Натомість залишилися зимувати на місцевій водоймі - троє сірих лебедів та
двоє білих. Таке наші журналісти побачили у Костополі на річці Замчисько.
Чимало місцевих жителів вважає, що це явище унікальне. Однак орнітологи
стверджують, що нічого дивного у цьому немає. Адже ці птахи є одночасно
і перелітними, і частково зимуючими. Морозів вони не бояться. Головна
умова, щоб вижити у наших широтах, - наявність незамерзаючої водойми.
Василь Ільчук, голова Рівненського обласного відділення Українського
товариства охорони птахів: "У випадку, якщо лебеді залишаються зимувати,
треба стежити, щоб водойма не замерзала. В такому разі вони вільно
видобувають собі корм за допомогою довгої шиї дістають із дна водойми
рослинні рештки.Можна підгодовувати птахів. Це зовсім не завадить.
Найкраще для цього підходить кукурудза. З розрахунку 200 грам на добу на
одного птаха. Крім того, вони добре їдять зерна пшениці та білий хліб."
Аби запобігти незаконним порубкам хвойних, щорічно в державі проходить
операція "Ялинка". І хоча сезон реалізації лісових красунь лише
починається, проте рівненські міліціонери уже мають результати у цьому
напрямку. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю УМВС
України у Рівненській області.
Нещодавно працівники Державтоінспекції зупинили 28-річного мешканця
Корецького району, який на автомобілі перевозив 19 ялинок без відповідних
документів. Тепер чоловікові загрожує штраф згідно зі статтею 164 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (Порушення порядку
провадження господарської діяльності).
Загалом працівники міліції вже склали 11 протоколів за порушення норм
статті 159 (Порушення правил торгівлі на ринках), статті 65 (Незаконна
вирубка, пошкодження та знищення лісових культур), статті 160 (Торгівля з
рук у невстановлених місцях) та статті 164 (Порушення порядку
провадження господарської діяльності) Кодексу України про
адміністративні правопорушення України.
Працівники міліції нагадують, що підприємці, які здійснюють
транспортування і продаж новорічних дерев, повинні мати при собі
товарно-транспортну накладну та з лісництва, сертифікат радіаційного
обстеження дерев (на виявлення екологічної чистоти дерев), дозвіл на
торгівлю з мокрою печаткою, а на зрізі кожного дерева повинно стояти
клеймо лісового господарства, де його виростили. Крім того, з 2009 року усі
дерева, призначені для продажу, мають пластикову бирку зі штрих-кодом.
Ціль такого маркування — максимальне забезпечення реалізації новорічних
дерев законним шляхом.
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На Рівненщині
модернізують
об’єкти
водовідведення

Нові каналізаційні споруди збудували у Здолбунові та в селі Могиляни
Острозького району. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Водночас в селі Оженин цього ж району до кінця року планують здати в
експлуатацію насосну станцію, а в Новому Корці – колектор. Тим часом у
Володимирці мають завершити реконструкцію каналізаційних мереж.
Кошти на ці об’єкти, а це 1 мільйон 700 тисяч гривень, спрямували із
обласного природоохоронного фонду. Такі інвестиції наразі актуальні,
оскільки від цього залежить якість питної води, а отже й здоров’я жителів
Рівненщини.
Загалом цьогоріч на реалізацію майже трьох десятків природоохоронних
заходів передбачили понад 7 мільйонів гривень. Окрім будівництва та
реконструкції об’єктів водовідведення, кошти природоохоронного фонду
також спрямували, зокрема, на розчищення русла річки Устя, вивезення
відпрацьованих люмінесцентних ламп із Шубкова, оновлення парку
відпочинку в Демидівці та захист населених пунктів від підтоплення.
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