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Щодня сміттєзвалище у Рівному збільшується на 30 тонн твердих побутових відходів, які минулого року горіли в
печах здолбунівських цементників. Сьогодні налагоджений конвеєр поставки альтернативного палива штучно
зупинено. Вкінці осені минулого року в інформаційному потоці промайнуло і безслідно булькнуло повідомлення
про зупинку заводу по переробці сміття у Рівному. Громадськість краю ніяк не відреагувала на коментар директора
цього заводу щодо причин зупинки. Хоча, як на мене, йшлося про неймовірні речі.
Як інформує агентство ZІК, співвласники Рівненського заводу по переробці сміття очікують на санкції від компанії
«Дікерхофф», яка є власником ПАТ «Волинь-Цемент». Завод зобов'язався постачати альтернативне паливо
цементникам, однак змушений був зупинитися. Поки що німецькі інвестори демонструють витримку і розуміння
ситуації, однак невідомо, чи так триватиме довго.
Передусім, завод, який збудовано за європейськими стандартами і в який вкладено немалі кошти (з неофіційних
даних - близько 7 млн. євро) формально працював в нашій державі поза законом. . Як з'ясувалося згодом, такий вид
діяльності в Україні не відрегульовано на законодавчому рівні. Хоча, з іншого боку, в наш край прийшов реальний
інвестор, якому, вочевидь, можна поспівчувати.
Ситуація у Рівному, на жаль, не така вже й унікальна для новітньої історії нашої держави. Втім, мова навіть не про
те, що в черговий раз розчарувався хтось із іноземних відчайдух, що ризикнув грішми. Найприкріше, що ми з вами,
наше суспільство залишається байдужим до такого розвитку подій, які понижують й без того не дуже високий
інвестиційний рейтинг України.
Офіційно сміттєпереробний за вод у Рівному почав працювати минулого літа, хоча його продукцію на ВАТ
«Волинь-Цемент» почали возити ще весною. Начальник служби охорони праці та навколишнього середовища «Волинь-Цементу» Роман Науменко, який очолював роботи з монтажу та наладки установки по переробці
альтернативного палива, розповів, що у квітні-травні 2013 року ще відшліфовували процес прийомки і підготовки
до спалювання твердих побутових відходів, а вже влітку щодоби приймали їх і до 30 тонн.
За його словами, на перших порах окремі політичні сили намагалися організувати акції протесту, мовляв,
альтернативне паливо - це загроза екології. Однак у цементників були серйозні контраргументи - відсутність
діоксинів і токсичних забруднюючих речовин у викидах зумовлена високою температурою випалу клінкеру (13501450 градусів Цельсія). Науково доведено та підтверджено в законодавчих актах Європи, що за таких високих
температур ці речовини розкладаються, а шлаки, що утворюються після випалу, використовуються у виробництві
того ж таки клінкеру. Це по-перше.
По-друге, витік сторонніх запахів повністю виключений через повторне використання повітря від підсушування
альтернативного палива для процесу горіння в обертових печах.
Нарешті, негативний вплив на довкілля виключається також завдяки встановленню нового італійського фільтра. Ми
з Науменком пройшлися по технологічному ланцюгу прийому, переробки і підготовки до спалювання твердих побутових відходів, ще раз пересвідчилися, що всі процеси автоматизовані і безпечні для навколишнього середовища.
Як зауважив мій співрозмовник, це нововведення обійшлося цементникам в кругленьку суму - близько 5 млн. євро.
Звісно, що ці кошти потрачено не даремно, вони принесуть користь людям, оскільки будуть зменшуватися
сміттєзвалища і водночас буде здешевлюватися процес виробництва цементу.
Як пояснив журналістам директор сміттєпереробного заводу Святослав Євтушенко, набрали чинності зміни до
Закону України «Про відходи», які визначили, що тарифи на переробку побутових відходів затверджує Національна
комісія з питань житлово-комунального господарства. Ця комісія може затверджувати тарифи лише тим підприємствам, ліцензування діяльності яких вона проводить. В Україні ж ліцензії на переробку та захоронення сміття
законодавством не передбачена.
Минулої осені у Рівному перебував міністр ЖКГ п.Темник, і репортери поцікавились у нього перспективами
сміттєпереробного заводу. За словами міністра, відповідний проект закону зареєстровано у Верховній Раді України.
Звісно, що п. Темник нічого не міг сказати щодо перспектив прийняття цього законопроекту. У свою чергу
п.Євтушенко додав, що працівників підприємства звільнено, на заводі залишилися директор і охорона. Така ж
ситуація і на решті сміттєсортувальних та сміттєспалювальних заводів України.
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Клеванський „Тунель кохання”
в числі неземних місць Землі
Євген Цимбалюк

Побачити та померти. 27 неземних місць Землі» - так називається рейтинг фотографій непересічних рукотворних та
нерукотворних краєвидів світу за підсумками 2013 року. Наразі оприлюднені результати інтернет-переглядів цих
фотографій. На першому місці виявилися кольорові скелі Чьжаньє Данкс у Китаї. А ось під № 16 у гурт світових
переможців, до честі України, потрапив «Тунель кохання», що знаходиться біля селища Клевань Рівненського району.
Клеванський тунель утворений у лісовому масиві, між деревами (в основному грабчаками) із розлогими кронами, внаслідок
руху потягів на проміжку залізничної колії між селищами Клевань та Оржів. Віття, яке відростало, вагони повсякчас
обчухрували, й місцина поступово набирала вигляду своєрідної рослинної арки. Щоправда, зараз цей відрізок залізничної
колії майже не використовується, там курсує лише один вантажний потяг, але об'єкт протяжністю до двох кілометрів все
одно не втрачає свого тунельного образу, ставши гарною привабою для туристів.
А ще - для молодят, які вважають за доцільне тут сфотографуватися. Бо, мовляв, у зеленому тунелі над-звичай сильна
аура, яка позитивно впливає на людські долі. Цю ауру символізує зелена арка, тоді як колія на дві рейки - шлях для двох
доль. Закохані мають поцілуватися тієї миті, коли тунелем проїде потяг, та обов'язково загадати одне бажання на двох. Тоді воно
неодмінно здійсниться.
За однією з легенд, у середньовіччі тут знайшли порятунок двоє закоханих, втікаючи від ворогів. Цій парі нібито сама
природа відкрила шлях, розступилася, аби вона могла пройти вглиб лісового масиву.
Побутує також переказ, що над тутешньою місциною витає дух волинських Ромео та Джульєтти, яких колись запроторили
у темницю Клеванського замку і які потаємним ходом (через підземний тунель) пробралися на волю та знайшли порятунок
у зеленому масиві.
Легенди легендами, а наразі місцина дійсно укріпилася у своїй назві як «Тунель кохання». Такою її знають не тільки в Клевані, але,
вважай, по всьому світу.
На Рівненщині готуються до
Аби запобігти наслідкам, на Рівненщині до ймовірної повені готуються вже нині, пояснив заступник голови
можливої повені. Область
облдержадміністрації Володимир Новак.
належить до територій, де
Так, комунальники обстежили та провели інвентаризацію гідроспоруд. Окрім того, в області відремонтували 4,6
весною можливі паводки
кілометра захисних дамб, каналів протяжністю 34 кілометри, а також 20 насосних станцій, 20 насосно-силових
агрегатів, 17 гідропостів і 463 водопропускні споруди.
Разом із цим, дбаючи про місцевих жителів, комунальники визначили будинки, які можуть бути підтоплені під час
повені. Вони прочистили та полагодили там водостоки, зовнішні відвідні системи, а також мережі зливової
каналізації. Тим часом Володимир Новак доручив відповідним службам і надалі стежити за гідрологічною
ситуацією на Рівненщині.
На Рівненщині готуються до
Область належить до таких територій, де весною можливі паводки. Аби запобігти наслідкам, на Рівненщині до
можливої повені
ймовірної повені готуються вже нині. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Так, комунальники обстежили та провели інвентаризацію гідроспоруд. Окрім того, в області відремонтували 4,6
кілометра захисних дамб, каналів протяжністю 34 кілометри, а також 20 насосних станцій, 20 насосно-силових
агрегатів, 17 гідропостів і 463 водопропускні споруди.
Разом із цим, дбаючи про місцевих жителів, комунальники визначили будинки, які можуть бути підтоплені під час
повені. Вони прочистили та полагодили там водостоки, зовнішні відвідні системи, а також мережі зливової
каналізації. Тим часом Володимир Новак доручив відповідним службам і надалі стежити за гідрологічною
ситуацією на Рівненщині.
Краще поганий мир...
...Депутати ще працюватимуть над проектом обласного бюджету на 2014 рік, а тоді розбиралися, що роботи з
Володимир Комаровський
костопільським ветсанзаводом. З порядку денного другого пленарного засідання випливало, що обласна рада має
звернутися до аграрного міністерства, щоб це державне підприємствоЮ, як цілісний майновий комплекс було
передано у спільну власність територіальних громад Рівненщини. Оскільки продукти його переробки дуже погано
пахнуть, отож завод, який утилізує за рік 6,5 тис. тонн небезпечних для здоров’єя людей тварин, конче потребує
модернізації. І якщо цього не хоче робити держава, то доводити його до сучасних вимог буде обласний бюджет.
Ось тільки чи це йому під силу? Такий завод піді Львовом збудований за датською технологією, обійшовся у 32
млн. грн. Сума справила враження: депутати домовились обговорити це питання на екологічеій комісії, виробити
реальні пропозиції, а вже тоді виходити з ними на сесію...
На Рівненщині збільшилася Про це кореспондентові Укрінформу повідомив член президії обласної організації Українського товариства
популяція рисей
охорони природи, дослідник фауни Петро Велесик.
За його словами хижаки оселилися на територіях Карпиліського, Залузького, Малуського, Кузьмівського та
Кричильського лісництв у Сарненському районі. Загалом у лісових угіддях Рівненського Полісся налічується 50
особин рисі, раніше стільки цього звіра тут не зустрічали, - розповів Велесик. За його словами, збільшення
поголів'я хижака викликане ростом кількості дичини, що є "кормовою" базою для нього. Так, з 2002 року у лісах
Рівненщини кількість козуль та благородних оленів збільшилася вдвічі, у чотири рази зросла кількість диких
кабанів.
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Рівне стало другим містом
України,
яке
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Єнотоподібні собаки
з’явилися на Рівненському
Поліссі
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Контейнер у кожну хату. Міськрада має план, як вирішити сміттєву проблему в приватному секторі. На сесії
Рівнеради депутати погодилися виділити понад один мільйон гривень для участі у Всеукраїнському конкурсі
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Кажуть, що у разі перемоги – індивідуальні сміттєві
баки поставлять біля кожного будинку. Єдина умова – власник садиби має сплатити 50% від вартості контейнера.
Для Рівного мішки із сміттям в приватному секторі обабіч дороги – звична картина. Втім нині цей сценарій міська
влада планує переписати. Депутати вирішили взяти участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування під назвою "Контейнер у кожну хату".
Святослав Євтушенко, депутат Рівнеради, директор ТЗоВ "Санком-Рівне":
- Суть проекту полягає в тому, що за умови співфінансування 50% платить мешканець, власник приватної садиби і
50% за рахунок міського бюджету та коштів міжнародного фонду закупляються контейнера і відповідно
розставляються мешканцям біля приватних житлових будинків.
Вартість одного контейнера понад півтисячі гривень, втім рівнянам потрібно буде заплатити лише 200 гривень.
Решта витрат ляже на плечі міста. Згідно запропонованого проекту рішення, спочатку індивідуальні сміттєві баки
місто планує встановити в чотирьох районах.
Володимир Хомко, міський голова Рівного:
- Вибрали зараз де рівні вулиці, де нормальний під’їзд для транспорту, де за площею для контейнера все
підходить, ніхто з виконкому там не живе. Пройде цей проект нормально, докупимо контейнерів. Ідеологія така, в
усьому місті, в усьому приватному секторі поставимо, як за кордоном. Стоїть один контейнер на одну-дві хати.
Однак депутати із цим не погоджуються. Анатолій Чугуєвець пропонує розширити географію розміщення
індивідуальних сміттєвих баків і поставити їх біля будинків усіх охочих.
Анатолій Чугуєвець, депутат Рівнеради:
- Хто хоче, я всім про це розповім, хай приходять і купують та користуються даною програмою.
Відтак за відповідний проект рішення проголосували 35 міських обранців. Для початку на програму "Контейнер у
кожну хату" місто погодилося виділити понад один мільйон гривень. Втім, аби розпочати облаштовувати
індивідуальними сміттєвими баками приватні садиби, потрібно ще виграти всеукраїнський конкурс.
Святослав Євтушенко, депутат Рівнеради, директор ТЗоВ "Санком-Рівне":
- У нашої Рівненської міської ради є дуже гарний досвід участі у цих конкурсах і перемог у цих конкурсах, але це
не факт, що ми ще переможемо, але якщо ми переможемо, то контейнери будуть ставитися майже одночасно по
всьому місту. Я можу сказати, що контейнери не будуть ставити в Тинному, на Басовому Куті, не будуть
розставлятися в Червоних горах і не будуть розставлятися на лініях. Всі решта районів беруть участь у даному
конкурсі.
У разі перемоги в конкурсі, біля приватної садиби, де мешкає троє і менше людей, місто планує ставити 120літровий контейнер, якщо більше, то 240-літровий. Міські обранці переконані, що встановлення індивідуальних
сміттєвих баків у спальному секторі допоможе вирішити сміттєву проблему за найкращими європейськими
традиціями.
Експозиція повернулась зі Швеції. Її авторами є українські учні, які у своїх коротких намальованих історіях
зобразили дорослі проблеми та ситуації. Серед тем, які обрали школярі, – екологія, проблема раціонального
використання ресурсів планети, відповідальний стиль життя.
На виставці представлено понад 25 найкращих учнівських робіт із усієї України, які взяли участь в українськошведському проекті під назвою «Сприяння відповідальному способу життя через малювання коміксів». Першими
дитячі роботи побачили мешканці Швеції, де вони презентувались у грудні в публічній бібліотеці Стокгольму.
Через сюжетні лінії коміксів школярі намагались продемонструвати, що вихід із будь-якої проблемної ситуації
завжди є. Рівняни роботи учнів зможуть побачити у НВК№2 «Школа-ліцей». Там експозиція пробуде до сьомого
лютого. Далі попрямує у Тернопіль та Білу Церкву.
За словами начальника обласного управління освіти та науки Григорія Таргонського, така виставка є частиною
розвитку освіти для сталого розвитку регіону. У цьому навчальному році в 26 школах Рівненщини стартував
навчальний курс за вибором «Уроки для сталого розвитку», який повинен навчити школярів раціонально
використовувати ресурси Землі. Про це повідомили з управління освіти та науки облдержадміністрації.
Всього на території лісництв області спеціалісти налічили 400 особин звіра, якого тут раніше не було.
Про це повідомив член президії обласної організації Українського товариства охорони природи, дослідник фауни,
автор багатьох книг про природу Петро Велесик.
Спеціально його розведенням тут не займалися – він мігрував, очевидно, із сусідніх білоруських пущ.
У лісах хижак приносить велику користь, адже він знищує у великій кількості гризунів, заморену рибу, викинуту
на береги озер, також харчується равликами, жабами, ягодами, трав’яними рослинами.
Проте завдає і шкоди - поїдає яйця та потомство птахів у гніздах на землі.
У свою чергу такий пес є бажаною здобиччю для вовків та лисиці - через вайлуватість йому важко втекти.
Сіро-коричневе хутро, через яке на нього і полюють мисливці, дозволяє йому добре маскуватися у зарослях, де він
у сніжні зими впадає у сплячку.
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На Житомирщині люди
бояться виходити з дому.
Винні - рівненські рисі
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На Рівненщині збільшується
кількість випадків злісного
браконьєрства
Володимир Струс
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планують
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На території Клесівського
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22-річний житель Рівненщини
незаконно видобував бурштин
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У Рівному досі судяться через
дві скандальні АЗС

На Рівненщині популяція рисей збільшилась та розширила ареали свого перебування.
Про це повідомив член президії обласної організації Українського товариства охорони природи, дослідник фауни
Петро Велесик, пише Укрінформ.
"Загалом у лісових угіддях Рівненського Полісся налічується 50 особин рисі, раніше стільки цього звіра тут не
зустрічали", - розповів Велесик. За його словами, збільшення поголів'я хижака викликане ростом кількості
дичини, що є "кормовою" базою для нього.
Ще раніше мешканці північних областе Житомирщини розповідали, що біля їхніх домівок розвелося дуже багато
рисі. Тварина може запросто напасти на людину: притаїтися на дереві, і цибнути на голову, коли її ніхто не
бачить. У селах кажуть, що рисі вони бояться навіть більше, аніж диких кабанів, вовків чи лисиць, які також
водяться в лісах на Олевщині.
Лісові коти та рисі облюбували північну територію Житомирщини, бо у лісах на них ніхто не полює.
Нагадаємо, що рисі та лісові коти занесені до Червоної книги. Полювати на котячих в Україні заборонено.
За словами працівників рибоохорони браконьєри дедалі частіше використовують заборонені та промислові
знаряддя лову. Також в області все частіше трапляються перевищення дозволеного ліміту вилову в три кілограми
риби за один раз.
Загалом у 2013-му році зафіксовано більше тисячі різноманітних порушень правил вилову риби. Зловмисники
завдали шкоди довкіллю на 210 тисяч гривеннь, що у два з половиною рази більше, ніж позаторік. Традиційно
найбільше порушників виявляють у північних районах та на Хрінницькому водосховищі. Окрім того, збільшилася
кількість випадків торгівлі незаконно виловленою рибою.
Юлія Єнич, прес-секретар Рівнерибоохорони: "Кількість накладених штрафів помітно різниться, вона сягнула 85ти тисяч гривень. В порівнянні з минулим роком, цей показник був у 2012 році значно меншим."
Особлива увага буде приділятися північним районам, які входять до прогнозованих зон підтоплення. А також
буде перевірено готовність сил та засобів обласного управління водних ресурсів та державного підприємства
«Рівненський облавтодор», до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском
льодоходу, повені та паводків. Рятувальники вже перевірили стан готовності водорегулюючих споруд
Дубенського району та міста Дубно. Основна увага була прикута до дамб та меліоративних каналів. За
результатами перевірок, інформація буде узагальнена та розглянута на засіданні постійної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області.
На місці злочину правоохоронці вилучили мотопомпи кустарного виробництва і видобутий бурштин-сирець.
Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування.
Відкрито кримінальні провадження за порушення правил охорони і використання природних надр
Міліціонери в смт Клесів затримали 22-річного місцевого жителя, який незаконно займався добуванням
"сонячного каменю". Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.
На місці злочину правоохоронці вилучили мотопомпу кустарного виробництва та понад десять грамів бурштинусирцю. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування. Відкрито кримінальне
провадження за частиною 2 статті 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального
кодексу України. Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до
трьох років.
Нещодавно відбулося чергове засідання Рівненського міського суду щодо скасування мораторію на будівництво
Автозаправних станцій по вул. Басівкутській і Соборній, 420.
Нагадаємо, що судові засідання по будівництву скандальних АЗС тягнуться вже понад рік. Під час останнього,
виявилось, що для будівництва АЗС на цих земельних ділянках не має дозволів на розміщення об'єкту підвищеної
небезпеки. Громадські активісти долучили до розгляду справи матеріали, що під час розроблення проектної
документації щодо визначення рівня грунтових вод на земельній ділянці по вул. Басівкутській були суттєві
порушення, і приховано той факт, що це зона підтоплення. Зважаючи на нововиявлені обставини, суддя знову
переніс судове засідання на 21 лютого.
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Більше десяти років у гирлі Усті
поблизу сіл Шпанів і Малий
Олексин, що у Рівненському
районі, зимують кілька десятків
лебедів
Руслан Савуляк

19.

Телеканал
Рівне-1

11.02.2014

На Рівненщині рятувальники
підгодували лебедів
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Вільне 11.02.2014
№11 (14801)

На Рівненщині рятувальники
перевірять райони, які входять
до зон підтоплення

Рівненські ліси приваблюють
рисей
Петро Велесик

З настанням відлиги в Україні знову стало актуальним питання загрози паводків. Різке потепління, яким
розпочався лютий місяць, нині принесло в Україну загрозу льодових заторів, а відповідно і підняття рівня води.
Так, у Львівській та Івано-Франківській областях вже в першій половині цього тижня синоптики прогнозують
формування заторів льоду з підйомами рівнів води від пів метра до півтора над поточними відмітками. В нашій
області поки підняття рівня води є незначним.
Богдан Данилюк, начальник ОКЦ ГУ ДСНС в Рівненській області:
- На даний час в нас починається підняття рівня річок в Зарічненському і Дубровицькому районах. Це по річці
Стир гідропост села Млинок і в Дубровицькому районі річка Горинь.
Рівень води піднімається не лише через активне танення снігу, але й через льодові затори. Саме до них вже
сьогодні готуються рятувальники, аби в разі потреби підірвати кригу на річках.
Богдан Данилюк, начальник ОКЦ ГУ ДСНС в Рівненській області:
- Для захисту мостових переправ підрозділами облавтодору та Укрзалізниці проводиться на даний час заключення
договорів з нашою групою піротехнічних робіт, аби у разі необхідності підірвати лід для захисту мостових
переправ.
Нині ж місцеві рятувальники активно готуються до можливих підтоплень та паводків, проводячи ревізії стану
готовності водорегулюючих споруд. Загалом в області перевірять 12 районів, звернувши особливу увагу на
північну частину краю, адже саме ці території входять до прогнозованих зон підтоплення.
Улюблений і досить ефективний спосіб полювання в рисі – саме засада – розповідає мисливствознавець
Сарненського лісгоспу Вадим Чернюк. Цей найкрупніший лісовий кіт трапляється, що влаштовує засідку на вітах
дерев, а потім стрибає зверху на косулю чи малечу оленя.
За словами Миколи Яцика – головного мисливствознавця Рівненського обласного управління лісового та
мисливського господарства: Під час проведення обліку тварин наприкінці минулого року зафіксовано півсотні
особин рисі. Осілі рисі влаштовують лігва у дуплах дерев, народжують 2-4 кошенят. Вже цього року рисі були
помічені в Карпилівському, Залузькому, Малуському Кузмівському, Кричильському лісництвах. З кожним роком
ареал поширення рисі на Рівненщині поширюється, оскільки збільшується поголів’я дичини. Рисі успішно
полюють на козулю, молодняк дикого кабана, зайця, лісових мишей, глухаря, тетерука, куріпку, перепілку, качку.
Але рись не санітар лісу, скоріше марнотратник ресурсів полювання: уб’є тварину, вибере лише печінку й серце,
майже ніколи не приховує поживу про запас, не повертається назад до впольованої тварини. . Нам же залишається
лише подивуватись і порадіти появі червонокнижного звіра у наших лісах, потішитися, що не все так погано у
нашому домі.
Місцеві жителі намагаються створити пернатим красеням комфортні умови. Допомагають їм у цьому
рятувальники Головного управління Дерслужби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.
Місцева влада подбала про пташиний корм, а бійці служби порятунку нагодували пернатих і оглянули місце
зимівлі. Адже часто через мінусову температуру птахи примерзають до криги та нерідко гинуть. Іноді
рятувальникам вдається звільнити їх з крижаного полону. Місцеві не можуть пояснити чому для зимівлі лебеді
обрали водойму біля їхнього села. Але водночас стверджують, що птахи стали своєрідною окрасою не лише
Шпанівської сільради, а й усього району.
Галина Юкіш, Шпанівський сільський голова: "Підгодовуємо їх і силами працівників сільради, учнів шпанівської
школи, також жителі села приходять з дітками, приносять хліб, зерно, кукурудзу все щоб вони пережили цю зиму.
Наразі Шпанівська сільська рада звернулася за допомогою до рятувальників щоб допомогти пережити зиму."
У теплі краї не поспішають, зимують у нас. Вже більше десяти років лебеді - шипуни в холодну пору року
оселяються в гирлі річки Устя неподалік сіл Шпанів та Малий Олексин Рівненського району. Окрім місцевих
мешканців пернатими опікуються надзвичайники. Вони рятують птахів з крижаного полону та підгодовують.
Щодня надзвичайники рятують людські життя. Сьогодні ж ще й допомагають пернатим.
У гирлі річки Устя неподалік сіл Шпанів та Малий Олексин Рівненського району птахи зимують вже більше 10
років. Тож підгодовують лебедів рятувальники не вперше. Цього разу привезли кукурудзу, адже годувати їх
одним хлібом орнітологи не радять.
Надзвичайники не лише годували, а й оглянули місце розташування лебедів. Адже доволі часто в мінусову
температуру птахи примерзають до криги. Чому стільки років птахи обирають саме цю річку - місцеві не знають.
Однак, вже звикли до птахів. Харчування до весни вистачить, говорить Галина Юкіш. Спільними зусиллями
обіцяють вберегти пернатих і цієї зими.
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Рятувальники Рівненщини
разом із селищною радою
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У мережі Інтернет збирають
підписи рівнян до міського
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Безпритульних собак у Рівному
почнуть стерилізувати, коли
надворі буде +10 ?
Олена СЕМЕНОВИЧ
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Лелека оселився у хліві
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Міліціонери Рівненщини
затримали копача бурштину

14.02.2014

Чудо-місце, чудо-птахи. Понад чотири десятки лебедів оселились цьогоріч на зимівлю в селі Малий Олексин
Рівненського району. В тому місці, де вони перебувають, річка Устя не замерзає, то ж зимувати птахам
комфортно, - розповідають селяни. Сьогодні рівненські рятувальники спільно з місцевою владою організували
годівлю пернатих та оглянули місце їх перебування задля безпеки птахів.
Понад десять років поспіль лебеді-шипуни повертаються до гирла річки Устя неподалік сіл Шпанів та Малий
Олексин, де вода завдяки підводним джерелам не замерзає. 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 селяни, представники місцевої влади та навіть рівненські рятувальники.
Люфт:- Годуємо птахів, щоб вони не замерзли.
Бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій погодували пернатих та оглянули місце їх розташування. Бо, кажуть,
трапляється й таке, що через мінусову температуру птахи примерзають до криги та нерідко гинуть. То ж
доводиться звільняти їх з холодного полону.
Олександр Сиривко, начальник відділу ЦЗ міжрайонного управління ГУ ДСНС у Рівненській області:- Працівнии
Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області спільно з керівництвом Рівненської ОДА, Шпанівською
сільською радою щороку проводять годівлю лебедів. Майже щодня підгодовують птахів небайдужі мешканці.
Враховуючи, що лебеді тут вже багато років, птахи довіряють людям та цінують турботу до них. Представники
місцевої влади ж стверджують, що лебеді, які вже більше десяти років прилітають на зимівлю до звичної їм
водойми, стали своєрідною окрасою не лише села, а й району.
Галина Юкіш, голова Шпанівської сільради:- Особлива втіха – це для дорослих і для дітей. Підгодовуємо силами
представників сільської ради, учнів школи, також жителів села. Приносять і хліб, і кукурудзу, щоб вони вижили в
холодну пору року.
Цікаво, що на водоймі лебеді завжди перебувають попарно та ніколи не розлучаються із своєю половинкою.
Вберегти для себе та нащадків таке чудо природи селяни та рятувальники називають своїм обов’язком. Навесні,
тільки-но потеплішає, зграя пернатих покине водойму Малого Олексина, проте, люди сподіваються, що
дивовижні створіння неодмінно повернуться наступного разу у ще більшій кількості.
У мережі Інтернет збирають підписи рівнян до міського голови Володимира Хомка з проханням розширити межі
Рівненського притулку для собак "Надія".
Нині заклад переповнений. Утримують тут щонайменше на 35 псів та 10 цуценят більше, аніж це можливо. Відтак
волонтери просять у міської влади надати їм вільну земельну ділянку розміром вісімдесят соток, яка знаходиться
поблизу притулку, аби на додатковій території розташувати нові вольєри, облаштувати місце для зберігання
септику, дров та сіна. Нині петицію підписали вже понад 700 рівнян. Бачив її і очільник міста Володимир Хомко.
Каже, що нічого проти немає, але є одне але.
Володимир Хомко, міський голова Рівного:- Вони до мене також направили цей лист в Інтернеті. Не маю нічого
проти, але робити все треба по закону. Там не їхня земля, хоча вони і кажуть, що це їх приватна земля, але це
земля Рязанова. Я виїжджав туди і дивився. Я готовий надати в іншому місці. Хай покажуть де, найдуть собі місце
і я його дам, в тому числі і поруч. Тільки не те місце, бо те забрати не можу, адже це є приватна земля.
За зиму безпритульних собак у Рівному побільшало.
Нині стерилізацію таких тварин міська державна ветеринарна клініка не проводить, мовляв відповідальність несе
КАТП 1728.
Начальник даного відомства Ростислав Кралюк запевнив: роблять усе можливе.
Однак за правилами стерилізацію собак можна проводити лише за температури повітря 10 градусів вище нуля.
Тому, каже, доведеться почекати теплішої погоди.
План заходів стерилізації тварин на 2014 рік також затверджений.
В осени біля обійстя родини Юрчуків, що у с. Хрінники Демидівського району ,прибився знесилений лелека.
Зігрітий та нагодований він поволі почав одужувати. Наразі живе разом з іншим птаством у хліві, ставши майже
світським. Навесні селяни мають намір випустити Буська на волю
В урочищі "Борок" правоохоронці затримали 28-річного місцевого жителя Олександра, який за допомогою лопати
видобував "сонячний камінь" без належного дозволу. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю УМВС
України у Рівненській області.
На місці події міліціонери виявили каміння бурого кольору схоже на бурштин. Вилучений сирець направлено на
експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито
кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 (Порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу
України.
Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк до п'яти років, з
конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
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Прогноз від бабаків. Соня та
Бобчик пообіцяли ранню весну
Анатолій Панасюк
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На Пересопницькій у Рівному
ліквідували стихійне
сміттєзвалище

29.

Телеканал РТБ

11.03.2014

Уже тиждень на Рівненщині
триває весняна лісокультурна
кампанія
Людмила Васюха
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Весна буде ранньою - такі
прогнози зробили рівненські
бабаки
Олена Семенович, Володимир
Захаров

Операція „Лебідь” в гирлі Усті,
Прес-служба ГУ Держслужби
НС у Рівненській області

У свято Стрітення Господнього у Рівному вже традиційно спостерігали за місцевим "синоптиком". До
Рівненського Зоопарку щороку у цей день приходять юні природолюби, аби з науковцями спостерігати за
бабаками та їх поведінкою. До слова цьогоріч бабаків будити не довелося, вони прокинулися самі.
Вихованці станції юних натуралістів щороку приходять до зоопарку на Стрітення. Адже у цей день разом з
працівниками спостерігають за бабаками, аби спрогнозувати, коли прийде весна. Шестикласник Ілля, вже кілька
років спостерігає за тваринами, каже деколи бабаки помиляються, натомість демонструє наукові знання.
Чимало людей завітали до зоопарку на свято вперше. Відвідувачі сподіваються, що бабак сповістить про ранню
весну. Головним героям свята працівники зоопарку підготували свіжі овочі. Бабачиха сама виривалася з будинку
до клітки поласувати святковим обідом. Тож Соня спрогнозувала ранню весну, до її прогнозів приєднався і
товариш. Попри яскраве сонце, бабаки не побачили своєї тіні і спокійно розгулювали вольєром.
Доповнили свято Стрітення закликанням весни, та частуванням наймолодших відвідувачів. Минулого року Соня
помилилася. Також спрогнозувала ранню весну. Тінь свою бачила, однак прокидатися не хотіла, працівники зоопарку у 2013 будили бабаків довго. Тому цьогоріч у зоопарку Рівного сподіваються - бабаки будуть правдивими.
Представники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області постійно
надають допомогу у годівлі понад 40 лебедів, які зимують у гирлі річки Устя неподалік сіл Шпанів та Малий
Олексин Рівненського району. Організатором компанії з підтримки цих птахів стала місцева влада. Бійці
нагодували пернатих та оглянули місце їх розташування. Адже часто трапляється, що церез мінусову температуру
птахи примерзають до криги та нерідко гинуть. Іноді рятувальники зваільняють їх з крижаного полону.
Як розповіла голова Шпанівської сільської ради Галина Юкіш, лебеді, котрі вже більше десяти років прилітають
на зимівлю до звичної їм водойми, стали своєрідною окрасою не лише навколишніх сіл, але й району. На красу,
що символізує вічну і незмінну любов, приїздять подивитись люди звідусіль.
Незрозуміло чому, але протягом тривалого часу птахи взимку прилітають до річки Устя. Щоб зберегти лебедів та
створити їм якомога комфортніші умови на час зимівлі, птахів підгодовують. У благородній справі беруть участь
представники районної влади, рятувальники, місцеві жителі та й усі небайдужі.
На Стрітення пара рівненських бабаків 4- річні Соня та Бобчик „зробили” традиційний щорічний метеопрогноз.
За давнім повір’ям, якщо тваринки побачать свою тігнь і знову вернуться до сплячки – зима триватиме ще довго.
Пару степових бабаків, які живуть у своєму будиночку в Рівненському зоопарку, випустили наи майданчик з
їжею. Першою вийшла Соня, принюхавшись, одразу вхопила скибку червоного болгарського перцю. За нею
виповз і Бобчик. Отже, Соня та Бобчик не злякалися своєї тіні і не вернулися назад до будиночка. А це значить,
що весна прийде у Рівне скоро, і не тільки за календарем.
18 лютого силами комунального підприємства КАТП-1728 виконано заходи з ліквідації стихійного сміттєзвалища
на вул. Пересопницька в місті Рівному (поблизу харчівні «Майдан», р-н пивзаводу).
На виконання робіт було задіяно 2 одиниці техніки – самоскид ЗІЛ-130 та екскаватор, водії, вантажники та
прибиральники.
Дане сміттєзвалище утворилось внаслідок свідомого порушення законів України і Правил благоустрою м. Рівне
мешканцями даної вулиці, зокрема громадянином Ярмошевичем І. Н., та громадянами нашого міста, які
«сприяли» засміченню нашого міста, кидаючи стаканчики з-під напоїв та упаковки від продуктів харчування
посеред вулиці Пересопницька.
Відносно громадянина Ярмошевича інспектором відділу благоустрою житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Рівненської міської ради складено протокол про адміністративне правопорушення, а
адміністративною комісією при виконавчому комітеті Рівненської міської ради винесено постанову про
накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу.
З метою недопущення виникнення в майбутньому подібної ситуації проведено роз’яснювальну роботу з жителями
прилеглих приватних будинків та працівниками торгових закладів.
КАТП-1728 закликає усіх мешканців та гостей міста дотримуватись культури поведінки в місті Рівне та не
створювати собі та іншим громадян незручностей.
Про це повідомляє офіційний сайт міського голови Рівного Володимира Хомка.
У цьому році вона розпочалася раніше, ніж зазвичай, адже погодні умови цілком сприяють висаджуванню дерев.
На сьогодні в області лісові культури посаджені на площі майже 800 гектарів.
Серед лідерів за обсягом виконаних робіт - лісівники Березнівського, Висоцького, Дубровицького та Соснівського
лісгоспів. Загалом в 2014 році на Рівненщині заплановано провести роботи з лісовідновлення на площі понад 6
тисяч гектарів.
.
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Лісівники
Рівненщини
розпочали
весняну
лісокультурну кампанію

Раніше, ніж зазвичай, розпочалася цьогоріч весняна лісокультурна кампанія на Рівненщині. Завдяки ранній весні
лісівники обласного управління лісового та мисливського господарства вже майже тиждень проводять посадку
лісу. В лідерах за обсягом виконаних робіт - лісівники Березнівського, Висоцького, Дубровицького та
Соснівського лісгоспів. На сьогодні в області лісові культури посаджені на площі майже 800 га.
Загалом в 2014 році заплановано провести роботи з лісовідновлення на землях державного лісового фонду на
площі 6,3 тис га, в тому числі посадити 4 тис га лісових культур, посіяти 38 га лісових розсадників, провести
роботи з сприяння природному поновленню на площі 1 тис. га, провести підготовку грунту на площі 1,7 тис. га, а
також привести до ладу та озеленити території лісництв тощо.
До весняної лісокультурної кампанії 2014 року лісівники краю підготувалися заздалегідь. Упродовж 2013 року
було виконано низку підготовчих робіт: в розсадниках вирощено 46,6 млн. штук стандартного садивного
матеріалу сіянців та саджанців, заготовлено 42,3 т насіння деревно-чагарникових порід, крім того за 2 місяці 2014
року вже заготовлено майже 2,5 т насіння шпількових порід. Це дозволить повністю забезпечити потреби
лісгоспів необхідною кількістю садивного та посівного матеріалів для виконання завдань весни 2014 року.
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Повернули землю парку

Рівняни закликають зробити
область чистою

Як і в попередні роки, в області відбудеться щорічна традиційна Акція «Майбутнє лісу в твоїх руках», під час
якої будуть проводитися масові заходи з посадки лісу, уроки знань про ліси, конкурси малюнку та твору на тему
«Людина і ліс» для учнів тощо. Розпочнеться вона 21 березня – у Міжнародний день лісу. Лісівники краю
запрошують усіх охочих долучитися до посадки дерев на Рівненщині.
Апеляційний суд Рівненської області погодився з позицією прокуратури та залишив у силі рішення суду першої
інстанції, яким задоволено позов прокурора міста Рівного про звільнення приватним товариством "Ліоніс"
самовільно зайнятої земельної ділянки на території міського парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка
та приведення її у придатний для використання стан. Земля оцінена у понад півмільйона гривень.
Нагадаємо, що службові особи цього товариства протягом тривалого часу самовільно користувалися землею
парку площею 0,05 га, де розмістили літнє кафе. Ці порушення виявила прокуратура під час перевірок звернень
громадськості обласного центру та повідомлень засобів масової інформації. Про це повідомила прес-служба
прокуратури Рівненської області.
Адже в суботу, 12 квітня у більшості міст України пройде Всеукраїнська акція прибирання «Зробимо Україну
чистою»
— Ми розпочинаємо пошук активних людей, які можуть організувати прибирання у себе в місті чи селі. Через
місяць ми повинні показати для всіх приклад того, що ми відповідальні і любимо чистоту, — сказав заступник
координатора в Рівненській області Олексій Китюшко.
Усі, хто бажає взяти участь у прибиранні, можуть звернутися у групу акції «ВКонтакте» чи заповнити анкету
волонтера за посиланням.
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Що робити у Рівному з
побутовими відходами, які
містять небезпечні речовини?

Про це повідомила медіа-служба ГО "Молодь діє".
Тисячі тонн відходів побутової хімії, мільйони батарейок, десятки тисяч ртутовмістних ламп, тисячі зламаних
електроприладів щороку викидають рівняни у смітники. При цьому за своєю токсичністю і небезпечністю для
довкілля деякі із препаратів, що використовується в побуті, можуть конкурувати із промисловими відходами. Чи
можна і надалі миритися із такою ситуацією та яке довкілля ми матимемо в Рівному у найближчі декілька років,
якщо не вдасться запровадити певні системні заходи?
Завтра, 18 березня, о 12-й годині в приміщенні Рівненського Будинку Вчених (вул. Симона Петлюри, 17,2-ий
поверх) відбудеться прес-конференція, присвячена презентації даних дослідження на тему «Ставлення рівнян до
використання і утилізації побутових відходів, які містять небезпечні речовини». Під час прес-конференції також
буде представлено ухвалу Рівненського міського суду щодо необхідності запровадження у Рівному системи
збирання побутових відходів, які містять небезпечні речовини. До участі в прес-конференції запрошені науковці
та представники міськвиконкому.
Cоцдослідження здійснено на замовлення ГО "Рівненський центр "Соціальне партнерство" в рамках виконання
проекту ГЕФ / ПМГ "Небезпечні відходи мають збиратися окремо"
Про це повідомив Сергій Штурхецький, заступник директора Інституту глобальних стратегій управління НУ
«Острозька академія».

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

Газета
Вісті 18.03.14
Рівненщини
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Закликали годину провести у
темряві
Рівнян
закликають
знову
долучитися до Години Землі
У Рівному пойде "Година
Землі"

Година Землі
Рівненський природний
заповідник
вдосконалюватимуть

1509 га лісових насаджень, що становить 51% до плану весни 2014 року, вже посадили лісівники Рівненського
обласного управління лісового та мисливського господарства в рамках загальноукраїнської Акції «Майбутнє лісу
в твоїх руках», під час якої усі бажаючі можуть долучитися до посадки лісу. Перші охочі – а це працівники
підприємства ТОВ «Дубава», яке займаються переробкою деревини дуба, на чолі із засновником підприємства
Гейбріосом Лялюгою з Литви, та депутати Костопільської районної ради – вже посадили нову ділянку
молоденьких дубів у ДП «Костопільський лісгосп». Заступник голови Костопільської райради Валерій Меч
наголосив, що це доволі символічно, коли у такі непрості часи українців підтримують іноземні колеги. Загалом, на
Рівненщині в 2014 році планується провести роботи з лісовідновлення на землях державного лісового фонду на
площі 6,3 тис га, в тому числі посадити 4 тис га лісових культур, посіяти 38 га лісових розсадників, провести
роботи з сприяння природному поновленню на площі 1 тис. га, провести підготовку ґрунту на площі 1,7 тис. га, а
також привести до ладу та озеленити території лісництв тощо.
У селищі Соснове,що в Березнівському районі знаходиться „Надслусанська Швейцярія”. Гордістю соснового є
держлісгосп, в якому працює чи не все село та жителі навколишніх населених пунктів. А ще славиться Соснове
чудовою природою. Особливою гордістю є „Надслусанська Швейцярія”, на території якої розміщена спортивно
оздоровча база. Вона приваблює як натуралістів, геологів, археологів, так і звичайних людей, які бажають
відпочити. Місцевина багата легендами, переказами, пам’ятками історії.
Зеленоверхі ясени, клени та інші дерева впритул підступають до самих скелястих берегів случа. Можна лише
дивуватися силою води, яка пробила собі дорогу через цю гранітну гору. Серед дерев є чимало старожилів. У
більшості це дуби. Місцевість багата та фауну і флору. Ще розповідають,що весна сюди приходить дещо раніше,
ніж будь-куди в краї. Ще в дібровах лежить сніг та ночами потріскує морозець, а тут в гаях уже можна почути
мелодійний спів рідкісних птахів і помилуватися білосніжним килимом підсніжників, якими так люблять вітати в
ці березневі дні своїх дівчат хлопці. Лише різнорослинності в цих краях нараховується понад 250 видів. Біля
підніжжя „Княжої гори” розкинулося село Губків з його добрими і працьовитими людьми та ошотними садибами
лісорубів, хліборобів, майстрів-умільців по дереву та металу. Для того, щоб побудувати на всій території,
екскурсоводи влаштовують прогулянки гужовим транспортом.
Адже у суботу 29 березня проводитиметься Всесвітня кампанія “Година Землі”.
Люди у всьому світі вимкнуть світло на одну годину, щоб показати необхідність об’єднаних дій людей для
боротьби зі зміною клімату. Тож о 20.30 години рівнян просять на годину вимкнути світло, щоб зробити
посильний внесок в економію енерго — та природних ресурсів.
Про це повідомили з обласного департаменту екології та природних ресурсів.

Підприємство вже замовило проект
ДП "НДПІ містобудування" розробить проект організації території Рівненського природного заповідника,
охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів. Рівненський
природний заповідник Держкомлісгоспу України чекатиме проект до кінця цього року, а замовляв його через
тендерні торги.
Так, змагалися за розробку проекту два державні підприємства. Власне, переможець — "НДПІ містобудування", а
також Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" ім. Ю. М. Білоконя.
Проте останній хотів на понад дві тисячі гривень більше. Загалом на розробку проекту розвитку Рівненського
природного заповідника із держбюджету України мають виділити близько 297,4 тис. грн.
Територія Рівненського природного заповідника розміщена в чотирьох районах: Володимирецькому,
Сарненському, Рокитнівському і Дубровицькому. Заповдіник унікальний тим, що в ньому зосереджені всі типи
боліт, притаманних українському Поліссю.

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

Департаменту екології
та природних ресурсів
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Узаконити
бурштину

видобуток
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Вода – це наше життя. Якою
вона є на Рівненщині.

Таку вимогу перед Верховною Радою України висувають мешканці північних районів Рівненщини. Більшість
мешканців Дубовицького, Сарнинського, Володимирецького та Березнівського районів не мають постійного місця
роботи, відзначалося на раді. Люди йдуть на злочинний промисел, щоб прогодувати свої сім’ї або щоб просто
збагатитися, Своїми діями добувачі перетворюють ліси та грунти на місячні пейзажі. А в останні дні проблема
незаконного видубутку бурштину особливо зогострилась. Охочих відкопати „сонячний камінь” дедалі більшає, а
територія видобутку розширюється.
Добувачі бурштину не тільки пошкоджують землі, руйнують ліси, траплялися випадки коли вони й самі гинули
під час промислу. Не один рік питання видобутку „сонячного каменю” є однією з найголовніших проблем
північних районів області. Без допомоги правоохоронців вирішити її неможливо. Найближчим часом голови
районних рад північних районів Рівненшини, де добувають бурштин, і керівники правоохоронних органів
підготують звернення до депутатів Верховної Ради від Рівненської області не просто з проханням, а з вимогою у
найкоротші терміни прийняти відповідний законопроєкт із легалізації видобутку бурштину.
Організація видобутку бурштину у рамках закону допоможе підвищити зайнятість населення, постійно
поповнювати державний бюджет та зберегти грунти й ліси Полісся.
Вся наша область розташована територіально в межах Волино-Подільського артезванського басейну. Вся Україна
за своєю геологічною будовою поділена нв 7 артезіанських басейнів. Волино-Подільський басейн починається від
Чороного моря (близько Одеси) і закінчується Білорусі. Частково в Польші. Наш басейн захищається
кристалічним щитом. Це граніти Кореччини, Березнівщини до річки Случ. Цей щит то погружається, то виходить
на поверхню. Глибина – близько 500 метрів, а ширина розташовується до передгір’я Карпат. Формування
підземних вод твориться завдяки атмосферним опадам і підземному відтоку. Всі води мігрують у північнозахідному напрямку. Такий кристалічний щит є єдиний в Україні.
І тут нам пощастило. А що він творить із водою? Вода лягла на гранітах. У районі Олександрії ця глибина
становить 980 метрів, а біля санаторію «Червона калина» ми пробурили до 1225 метрів. Це дослідити свого часу
львівські гео-фізики, коли вивчали структуру поширення самих вод і будови нашої геологічної системи. Воду
утримують пісковики, вапняки, суглинки. Цей покрив утворився 1 мільйон 800 тисяч років тому. Повний
водообмін у наших умовах відбувається через 7 років. Коли води мігрують через пісковики, то процес проходить
скоріше – близько 5 метрів за добу. Через крейдяну породу –повільніше. Взагалі від 40 до 15 мільйонів років тому
на нашій території було крейдяне море.
За нашою методологією у воді ми спроможні визначити 28 мікроелементів. У нашій воді є дві вади: маємо
перевищення вмісту заліза і брак фтору. Що означає норма за вмістом заліза, це – 0,3 міліграма на кубічний
дициметр на літр. У природному стані в нас 0,5-0,6 таких одиниць. Аби довести воду до необхідних норм є станції
знезалізнення. Одна з них розташована у Рівному, в Новому Дворі. А найновіша і найпотужніша станція
знаходиться у Сарнах. У водозабірній проходять і фторування, де його штучно доводять до неохідних кондиції. У
північних районах області вміст заліза дещо вищий , ніж на інших територіях області.
Лабораторіями санепідемслужби області досліджено 3408 проб питної води з об’єктів централізованого
водопостачання на санітарно-хімічні показники. 815 проб не відповідали вимогам ДСанПІН. А це майже 24
відсотки. В основному невідповідність фіксування за органолептичними та санітарно-хімічними показниками.
Хоча в цілому показник якості у порівнянні з минулими роками дещо поліпшився.
Можна лише уявити, скільки у нас є таких заправок, які шкодять якості води. Якщо десь станеться витік
нафтопродуктів, то пророді знадобиться 7 років, аби утилізувати їх. Вода мінеральна яку ми п’ємо, має трохи
більше одного грама на літр мінералізації. На глибині 130 метрів іде чиста крейдяна вода, яку розробляють іншою,
що має мінералізацію 8 грамів.
У нашій області обліковується 365 водних джерел. За минулий рік силами водогосподарських організацій області
відповідно впорядковано 24 водних джерела. Здавалося б, маємо благодатну обстановку з живильною вагою. Але
не маємо права ставитися до неї не по-господарськи, а тим більше – по-варварськи. Вода – жива субстанція, яка
має пям’ять. І як ми до неї поставимося, такою вона нас і запам’ятає.
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Зробімо Україну чистою

Можливо, хтось скаже – не на часі! В країні період революційних перетворень, як в загальнодержавному
господарстві в цілому, так і в свідомості кожного окремо взятого громадянина. Проте кардинальні зміни в
суспільно - економічній формації аж ніяким чином не призводить до автоматичного перерозподілу природних
умов. І тому виконуючи свою споконвічну місію, до нас прийшла найвеселіша пора року – весна!
Дзюркочуть струмочки; шпаки діловито оглядають дуплясті дерева; гамірливою зграєю щось між собою
вирішують горобці; не квапливо невпинно тягнеться до сонця ніжно-зелене шильце травинки... Одним словом, все
як завжди весною.
Гадаю, що кожен розуміє і навіть не розуміє, а скоріш за все, відчуває всією сутністю, що потрібно щось робити.
Щось таке просте і не звичне водночас , що має залишити слід на землі. Так проявляється закладене в людину
Творцем, божествене начало. Саме воно не дає особливого спокою весною і потребує нагальної реалізації.
Звичайно, людині важко зіставити себе з Богом, проте відчуття єдності з Будівничим Всесвіту надає нам
невимовної сили і невичерпної наснаги творити добрі справи.
От і нині настав той час, коли всім нам разом потрібно забути про чвари і розбрат, про негаразди і труднощі
сьогодення, а зійтися в єдиному прагненні зробити свою домівку – України храмом миру і чистоти.
Українці завжди були охайними господарями. Про білі хатки та вишневий садочок українських сіл згадували всі,
хто подорожував чи то Поділлям, чи Слобожанщиною, Волинню або ж Поліссям. Звичайно, є чим пишатися нам,
адже таких краєвидів, таких луків, таких чаруючих річок, хвилястих горбочків, величних лісів деінде не знайдеш.
А у нас є! Заздрість нам! А можливо, всі до нас і лізуть, тому що заздрять?!
От, збирався писати про давкілля, а виходить… політика! Куди ж від неї нині? Хоча я вірю, що все погане
минеться, що наші садочки та заквітчані хатки стануть для всього світу туристичною меккою, і повалять до нас
гості з усіх-усюд… От тут і настав час сказати про те, на що потрібно звернути особливу увагу.
Ми вже вирішили, що все у нас буде гаразд і що нам потрібно чекати багато гостей і тому, аби не осоромитися,
маємо навести лад у своїх господах, домівках, вулицях, селах, містах. Для більш організованої роботи в даному
напрямку органами виконавчої влади розроблено та прийнято ряд нормативних актів: розпорядження голови
Рівненської ОДА за №77 від 27 лютого 2014 року „Про проведення щорічної акції „За чисте довкілля” в області
та дня благоустрою територій населених пунктів”, а також лист Міністерства екології та природних ресурсів
України „ Про підтримку проведення всеукраїнської акції „Зробимо Україну чистою!”. Саме останнім листом
визначено, що цьогорічно акцію планується провести 12 квітня 2014 року.
Хочу наголосити, що основними об’єктами, на які потрібно звернути особливу увагу, повинні стати придорожні
смуги та лісові насадження в межах зон відпочинку. Адже саме вони потерпають від техногенного та
рекреаційного навантаження найбільше Прикро дивитися, коли місця масового відпочинку населення стає місцем
скупчення різного роду побутових відходів.
Не меншої уваги потребують і прибережні захисні смуги навколо річок та ставків району, міста. Нині, коли
набирає сили проведення реформ з реорганізації природоохоронних органів, контрольні функції останніх
звузилися до мінімуму , питання засмічення водойм набуло майже масового характеру особливо це стосується
миття транспортних засобів на берегах водойм набуло майже масового характеру. Особливо це стосується миття
транспортних засобів на берегах водойм: миють все – починаючи з мопедів і закінчуючи автобусами. Як на мене,
то тут сільськім радам потрібно більш вимогливо ставитися до орендарів водних об’єктів, окільки саме в їхні
обов’язки (орендарів) входить утримання водойм в належних санітарно екологічних умовах.
Зима вже закінчилася, і тому досить вже різати дерева на дрова. Час саджати, адже тільки неохочий бачити не
бачить, як різко зменшуться площі зелених насаджень району, як лисіють погорби, рідіють лісові ділянки. Коли
справа і надалі буде йти такими темпами, то ще нинішнє покоління матиме можливість пожити хоч і в Україні,
проте в... степовій зоні!
Аби не бути набридливим та повчальним, хочу просто звернутися до всіх з проханням! Прислухайтеся до себе,
відкрийте своє серце для творення добрих справ, згадайте наших дідів-прадідів, котрі залишили нам такий
прекрасний спадок! Подумайте, що ми залишимо після себе, і чим будуть гордитися наші сини та дочки?
Я гадаю, що настав час, коли підтримуючи славні традиції українського народу, потрібно зробити все від нас
залежне, аби наші діти пишалися нами.
І ще одне. Саджати дерева та прибирати прибережні смуги то є добре, але ж потрібно і берегти вже те, що
маємо.Для підтримки ініціатив всесвітніх природоохоронних організацій та громадських рухів екологічного
спрямування в світі 29 березня 2014 року проводться акція „Година, що об’єднує світ, для бородьби з глобальною
зміною клімату”.
На підтримку акції звертаються до жителів району та міста о 20 годині 30 хвилин 29 березня 2014 року на одну
годину вимкнути світло. Такими діями ми долучимося до загальнолюдських зусиль, аби показати всю неохідність
обєднаних дій людей для бородьби зі зміною клімату.
Сподіваюся на вашу підтримку хорошої справи.

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

Віктор Наумович,
головний спеціаліст
управління охорони
природних ресурсів,
моніторингу,
заповідної справи та
екомережі.

41.

Газета „ОГО”
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На Рівненщині пройде акція
"Зроби Україну чистою"
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Газета
„Володимирець
кий вісник”

27.03.14

У районі проходитиме акція
„Година Землі”
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Газета „7 днів”

27.03.14

Якість життя найбільшою
мірою залежить від якості
води

Цього року 12 квітня по всій країні та у Рівненській області зокрема відзначатиметься "День довкілля”, в рамках
якого пройде акція "Зробимо Україну чистою”. Цього дня закликають усіх небайдужих вийти на прибирання.
Усі ми хочемо жити у чистому та прибраному місті чи селі, але рідко коли робимо щось для благоустрою своєї
малої батьківщини.
Саме напередодні Великодня така можливість з’явиться у кожного. 12 квітня, у Всесвітній День Довкілля,
проходитеме всеукраїнска акція "Зроби Україну чистою".
Рівненщина готується до нересту: рибу варто залишити у спокої
Акція "Зробимо Україну чистою" на Рівненщині проходитиме вже вчетверте. Наразі розпочався етап збору
активістів, які прибиратимуть забруднені місця. За минулі роки до прибирання було залучено 200 000 учасників у
400 населених пунктах по всій Україні!
Тому важливо, щоб у кожному місті громадяни організувалися та навели лад у скверах, парках, прибережних
смугах річок і озер. Якщо в цей день кожен прибере у себе на подвір’ї, тим самим він зробить внесок у
благоустрій міста, області та країни.
Як сьогодні працює Рівненська АЕС
Організатори запрошують всіх небайдужих 12 квітян взяти активну участь в акції з прибирання зелених зон та
благоустрою території.
29 березня 2014 року на прохання Всесвітнього фрнду природи в Україні проводитиметься всесвітня компанія
„Година Землі-2014”.
Акція має на меті привернути увагу до проблем зміни клімату. Тому звертаємося до селищних, сільських рад,
управлінь, відділів, секторів РДА, територіальних органів міністерств та відомст, будівельних підприємств,
сільськогосподарських підприємст, торговельних організацій, малих підприємств та кооператорів, промислових
підприємств, установ та організацій з проханням взяти участь в акції. Вимкніть світло на годину, щоб показати
неодхідність обєднаних дій із людьми зі всього світу для бородьби зі зміною клімату.
Такий захід, окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, ставить наголос на необхідність щоденних дій
кожного громадянина, компанії у сфері енеогоефективності, збереження навколишнього природного середовища,
ощадливого використання ресурсів за для подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії із природою.
Це надасть можливість кожному жителю Володимирецького району зробити свій внесок у поліпшення загальної
екологічної ситуації.
Тому, шановні читачі, долучаймося до акції! Підтримати її можна шляхом вимкнення світла та приладів на 60
хвилин з 20 год. 30 хв. 29 березня 2014 року.
22 березня спільнота відзначила Всесвітній день води, який продовжує естафету років, проголошених ООН
Міжнародним десятиріччям дій „Води для життя”.
Життя є лише там, де є вода, там є життя. Саме від якості води залежить стан нашого здоров’я, якість нашого
життя. Вода варта того, щоб ми цікавились, що ми п’ємо, і зробили все можливе, щоб ця вода була чистою і
фізіологічна повноцінною. Ми почали труїти фосфатами середовище, в якому живемо, й отримуємо назад через
їжу і пиття те, що самі отруїли. Про те, що вода в небезпеці, знають багато людей, але мало хто усвідомлює,
наскількм це серйозно. Складною залишається проблема забруднення води. Сучасний стан річок, особливо малих,
залишає бажати кращого. Порушення рослинного покриву і літосфери викликало небувалі за силою повені і
підтоплення, які спричиняють подальшу втрату місцевих водних ресурсів.
Жителі населених пунктів забруднюють і засмічують водотоки, канали, яри і вибалки. На берегах і в руслах малих
річок повно різного сміття, туди ж скидають гноївку. Прибережні захисні смуги в межах населених пунктів
засмічені так, що замість рекреаційної зони утворилися звалища. Інтенсивні забруднення в поверхневі водоймища
надходять з поверхневими стоками в період дощів, злив і з талими водами із сільськогосподарських угідь
внаслідок використання різноманітних добрив і отрутохімікатів.
Проте у води є багато чудових властивостей, одна з них – здатність до самоочищення. При значному забрудненні
річок, зменшенні у воді кисню процеси самоочищення значно сповільнюються, тим більше що достатньо великий
відсоток кисню на Землі відтворюють не ліси, а синьо зелені водорості, що живкь в океані. Енергія води, як і
енергія сонця чи повітря, є поновлювальним джерелом енергії.
Підтримки стану рівноваги екосистем водних обєктів із нормальною структурою, сталим функціонуванням та
відтворенням основних компонентів, незважаючи на вплив антропогенних і природних чинників, що є запорукою
біологічного благополуччя водних об’єктів. Особливої уваги в цьому аспекті заслуговують державні ланшафтні
парки. Ці території повинні суворо охоронятися та оберігатися. На цих землях необхідно заборонити будь які
роботи, пов’язані з вирубкою дерев, використанням сільськогосподарських хімікатів.
Кожен із нас повинен дбайливо ставитись до природи, раціонально використовувати водні ресурси. Діяльність
працівників водогосподарського комплексу України спрямована на благородну справу – забезпечення потреб
населення і галузей національної економіки у водних ресурсах.
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Совгуть Василь Сергійович головний спеціаліст, Володимирецький район, Дубровицький район, м. Кузнецовськ, Зарічненський
район.

44.

Телеканал
Рівне1

45.

Газета
„Вісті 28.03.14
Рівненщини”

Зробимо Україну чистою!
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обласна
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телекомпанія

31.03.14

Лікарі та екологи закликають
громадян не спалювати траву
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На Здолбунівщині посадили
ліс

28.03.14

У Рівному створили комісію
щодо законності будівництва
заводу
по
утилізації
ртутомістких відходів

27 березня 2014 року відбулась сесія Рівнеради, на якій виступив з заявою депутат Рівнеради Олександр Лащук
про недопущення будівництва заводу по утилізації ртутомістких ламп, елементів живлення та інших небезпечних
відходів в густонаселеному районі міста. Забудовники, за участі лише декількох осіб, провели таємно так звані
громадські слухання, без загального обговорення з мешканцями Рівного. Найбільше постраждають від такого
сусідства жителі району Тинне та Великоомелянської сільської ради.
Було запропоновано створити негайно депутатську комісію з вивчення даного питання і зупинити процес
небезпечної забудови. Лащук нагадав, що рішення про надання дозволу на таку діяльність повинна прийняти
міська рада, до виключної компетенції якої належить вирішення питань поводження з небезпечними відходами на
її території.
Комісія безпосередньо на сесії була створена.
«Ми повинні підтримати рівнян, які можуть постраждати від викидів шкідливих речовин і хімічного забруднення.
Крім роботи депутатської комісії ми будемо вимагати від влади проведення реальних громадських слухань за
участі жителів міста. В зоні забруднення знаходяться будинки, присадибні ділянки і сільськогосподарські угіддя.
Це питання потрібно ретельно переглянути і залучити незалежних експертів», - повідомив Олександр Лащук.
Шановні Земляки! Цього року 12 квітня по всій країні відзначатиметься День довкілля під гаслом „Зробимо
Україну Чистою”. У рамках яких передбачених заходів проводитиметься прибирання зелених зон та благоустрій
територій населених пунктів, очищення прибережних смуг річок, озер від сміття, розчищення та упорядкування
джерел, упорядкування природно–заповідних територій, поширення екологічних знань.
Обов’язок кожного свідомого громадянина – берегти природу та підтримувати чистоту довкілля. Традиційно
навесні дбайливі господарі наводять лад у своїх оселях та на подвір’ях. Тому, якщо кожна громада візьме участь у
прибиранні прибудинкових територій, скверів, парків, місць відпочинку, прибережних смуг річок і озер, посадить
біля свого подвір’я чи офісу зелені насадження, тим самим зробить посильний внесок у поліпшення екологічної
ситуації на благо майбутнього нашого краю.
Такі заходи сприятимуть підвищення рівня екологічної культури населення, виховання молоді в дусі любові та
дбайливого ставлення до природи.
Щиро віримо, що доброчинні природоохоронні акції згуртують жителів Рівненщини навколо благородної справи
охорони та підтримання чистоти довкілля. Лише співпраця органів влади та громади дасть можливість поліпшити
екологічну ситуацію в країні. Зробімо все, аби краєвиди рідного краю тішили око та веселили душу, а наші
нащадки могли насолоджуватись неповторною красою та унікальністю природи.
Запрошуємо всіх небайдужих до стану довкілля громадян, а також представників управлінь, установ, підприємств
області, студентську і учнівську молодь взяти активну участь в соціально-екологічній акції з прибирання зелених
зон та благоустрою територій 12 квітня 2014 року. Не будьмо байдужими до навколишнього природного
середовища!
При згорянні однієї тонни рослинних залишків вивільняється приблизно 9 кілограмів мікрочастинок диму, які
довго залишаються у повітрі.
У такому диму є токсичні речовини, які блокують постачання кисню до клітин і тканин організму, після чого
виникає гіпоксія. Також в диму у великій кількості міститься бензопірен. За словами медиків, він призводить до
мутації доброякісних клітин у злоякісні. Наразі рятувальники та екологи спільно проводять рейди на території
Рівненщини. Громадян вони застерігають, що спалювання відходів, сухої рослинності та опалого листя суворо
заборонене. За це передбачена відповідальність у вигляді штрафу: для фізичних осіб – до 340 грн, для посадових
до майже 1200 грн.
28 березня, як повідомляє профінформцентр Федерації профспілок Рівненщини, працівники Федерації і галузевих
обкомів у Мостівському лісництві, що на Здолбунівщині, посадили садженці дуба та сосни.
Ідея посадити на честь української армії молодий ліс, що зростатиме і міцнітиме разом з розбудовою Збройних
Сил України, належить голові Федерації профспілок Рівненщини Миколі Шершуну.
Профспілчани Рівненщини вже надали дієву допомогу українським військовим, організувавши збір коштів для
придбання продовольчих товарів. У військові частини відправлено продовольства на суму понад 100 тисяч грн. І
ця робота продовжується далі. У Фонді солідарності профспілок області, який був створений на благодійних
засадах з добровільних пожертвувань, акумульовано понад 50 тисяч грн., які також підуть на потреби українських
вояків.
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На Рівненщині пройде акція
"Зроби Україну чистою"
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Газета
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Вечірнє”

Оштрафували за раків

підсунути

заплатять

5760

Цього року 12 квітня по всій країні та у Рівненській області зокрема відзначатиметься "День довкілля”, в рамках
якого пройде акція "Зробимо Україну чистою”. Цього дня закликають усіх небайдужих вийти на прибирання.
Усі ми хочемо жити у чистому та прибраному місті чи селі, але рідко коли робимо щось для благоустрою своєї
малої батьківщини.
Саме напередодні Великодня така можливість з’явиться у кожного. 12 квітня, у Всесвітній День Довкілля,
проходитеме всеукраїнска акція "Зроби Україну чистою".
Акція "Зробимо Україну чистою" на Рівненщині проходитиме вже вчетверте. Наразі розпочався етап збору
активістів, які прибиратимуть забруднені місця. За минулі роки до прибирання було залучено 200 000 учасників у
400 населених пунктах по всій Україні!
Тому важливо, щоб у кожному місті громадяни організувалися та навели лад у скверах, парках, прибережних
смугах річок і озер. Якщо в цей день кожен прибере у себе на подвір’ї, тим самим він зробить внесок у
благоустрій міста, області та країни.
Організатори запрошують всіх небайдужих 12 квітня взяти активну участь в акції з прибирання зелених зон та
благоустрою території.
Завод з утилізації люмінесцентних ламп, елементів живлення, фільтрів для автомобілів і машинних мастил планує
побудувати у Рівному ТОВ «Всеукраїнська екологічна компанія». Є в цій справі один, але важливий нюанс:
керівники підприємства «забули» запитати думку мешканців міста щодо такого сусідства.
Хороша справа може обернутися бідою для городян. Адже завод збираються будувати в межах міста, точніше, у
районі Тинного, на вулиці Авіаторів. Для цього планують реконструювати приміщення колишніх складів для
зберігання мінеральних добрив, що належали ТОВ «Плодорозсадник».
Це викликає серйозне занепокоєння у місцевих мешканців. Адже поява поряд з їхніми будинками об’єкта
утилізації небезпечних відходів – серйозний привід для роздумів. У будь-якому разі він не має зводитися без
погодження із громадою.
Як повідомляли раніше керівники заводу, 20 березня вже відбулися громадські слухання. Але депутат Рівнеради
Олександр Лащук переконаний, що ці обговорення проходили з порушеннями.
– Оскільки громадські слухання проводилися таємно і про них ніхто з жителів мікрорайону Тинне не знав, у мене
з’явились підозри щодо легітимності їх проведення, – прокоментував ситуацію Олександр Лащук. – Я
запропонував створити депутатську комісію з вивчення небезпечної забудови. Рішення про надання дозволу на
таку діяльність повинна прийняти міська рада, до компетенції якої належить вирішення питань поводження з
небезпечними відходами. Ми маємо розуміти, що люди можуть постраждати від викидів шкідливих речовин і
хімічного забруднення. Це питання потрібно ретельно вивчити, залучивши незалежних експертів.
Депутатська комісія налаштована вимагати від влади проведення реальних громадських слухань за участі жителів
міста, які живуть поблизу місця будівництва небезпечного підприємства.
– Виконання цього проекту має здійснюватися відповідно до вимог Державних будівельних норм України,
обов’язковим пунктом яких є громадські слухання, – погоджується з депутатами начальник відділу екології
управління економіки Рівного Валентина Веремко. – Об’єкти, які можуть справити негативний вплив на довкілля,
проходять цей етап у першу чергу. Відповідно до чинного законодавства керівники підприємства мають не
пізніше ніж за 30 днів до моменту проведення слухань повідомити про цю подію населення через засоби масової
інформації, інтернет, розміщуючи оголошення у громадських місцях тощо. А на самому обговоренні надати
розгорнуту інформацію про майбутню діяльність підприємства, в першу чергу про оцінку її впливу на
навколишнє середовище. На слуханнях має пройти відкрите і прозоре обговорення заяв про екологічні наслідки
запланованої діяльності. Всі зауваження та побажання учасників слухань обов’язково мають враховуватися при
виготовленні проекту.
Як розповів у телефонній розмові директор ТОВ «Всеукраїнська екологічна компанія» Юрій Демушкань,
повномасштабні громадські слухання справді ще не проводилися. Тому тільки-но будуть готові всі необхідні
висновки, їх винесуть на загальне обговорення.
– Оцінка безпечності впливу нашого заводу для довкілля майже готова, –стверджує він. – Вся інформація щодо
діяльності підприємства буде розглядатися на громадських слуханнях, з датою проведення яких ми ще не
визначились остаточно.
Плата піде державі.
Такий штраф заплатять троє громадян, які нелегально ловили рибу на березі водойми заповідника в урочищі
«Вовча гора» поблизу села Костянтинівка Сарненського району. Браконьєри використовували 7 сіток і ловили
рибу з гумового човна, не маючи дозволу на її вилов. Зловили 192 штуки сріблястого карася, чим завдали шкоди
природі на 5760 гривень, — повідомляє Рівнерибоохорона.
Браконьєра затримали поблизу урочища “Хвороща”.
Його затримав інспектор Рівнерибоохорони на річці Іква. Чоловік з допомогою підсака зловив 47 раків,
перевищивши добову норму їх вилову, яка становить 30 штук. Шкода природі становить 433 гривні.
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12 квітня на Рівненщині
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суботник

56.

Газета
„Вісті 04.04.14
Рівненщини”

На
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Наш дім - довкілля

19 квітня 2014 році відзначається Український день довкілля. Цього дня підприємства, установи, громадські
організації та й просто пересічні громадяни проводять благоустрій та озеленення населених пунктів та прилеглих
до них територій, упорядкування територій парків, скверів, алей, створення нових газонів, квітників, очищення та
впорядкування водних джерел озеленення, створення лісових насаджень, збереження природно-заповідних
об’єктів, поширення екологічних знань.
Проблема контролю за станом довкілля – одна з найважливіших проблем забезпечення екологічної безпеки
держави як складової частини національної безпеки України. А стан довкілля держави залежить від стану
довкілля регіонів. Всі розуміють, що чистота краю починається із чистоти власної оселі, вулиці, села, міста. Але
непоодинокі випадки засмічення парків, скверів, прибережних смуг річок та місць відпочинку, спалювання сухих
рослинних решток, дим від яких забруднює атмосферне повітря населених пунктів, несаннкціоване зрізання
дерев. Усе це - прояви низького рівня культури окремих громадян і недбале ставлення до оточуючого середовища.
Останнім часом громадськість стурбована вирубкою дерев біля житлових масивів, виробничих та
адміністративних приміщень. А тому є потреба у нових насадженнях. І свою стурбованість екологічним станом
ми можемо всі разом матеріалізувати, посадивши дерева біля власних будинків на пустирях, неподалік офісів,
заправних та очисних станцій на схилах річок та водойм.
Тому хотілося б, щоб ця доброчинна природоохоронна акція згуртувала якнайбільше жителів району і лише у
співпраці представників органів влади та громади ця акція стане днем активних практичних дій на захист
навколишнього середовища. Кожен не байдужий громадянин може зробити свій внесок у спільну справу охорони
природи, щоб краєвиди Володимиреччини завжди тішили око і веселили душу, а наші нащадки могли
насолоджуватися красою та унікальністю рідного краю.
Запрошуємо представників управлінь, установ, підприємств району, громадську, активну студентську та
учнівську молодь, а також всіх небайдужих до стану довкілля активно долучитись до природоохоронних заходів,
що триватимуть в області, і внести свій посильний внесок у справах охорони довкілля.
Пам’ятаймо, що тільки тісна співпраця всього населення в галузі охорони довкілля, дбайливе ставлення до нього
кожного жителя призведе до відчутних результатів. Тож бережімо наше довкілля, адже це наш дім.
28 березня, як повідомляє профінформцентр Федерації профспілок Рівненщини, працівники Федерації і галузевих
обкомів у Мостівському лісництві, що на Здолбунівщині, посадили садженці дуба та сосни. Ідея посадити на честь
української армії молодий ліс, що зростатиме і міцнітиме разом з розбудовою Збройних Сил України, належить
голові Федерації профспілок Рівненщини Миколі Шершуну. Профспілчани Рівненщини вже надали дієву
допомогу українським військовим, організувавши збір коштів для придбання продовольчих товарів. У військові
частини відправлено продовольства на суму понад 100 тисяч грн. І ця робота продовжується далі. У Фонді
солідарності профспілок області, який був створений на благодійних засадах з добровільних пожертвувань,
акумульовано понад 50 тисяч грн., які також підуть на потреби українських вояків.
Працівниками прокуратури виявлено порушення під час використання бюджетних коштів у сфері довкілля.
З’ясовано, що у грудні минулого року комунальне підприємство витратило на роботи з огородження території
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Тучинський парк Гощанського району" 52
тисячі гривень, профінансованих з обласного природоохоронного фонду.
На момент перевірки, яка провдилась у лютому, природоохоронний захід не був виконаний. За результатами
розгляду документа прокурорського реагування, внесеного голові Тучинської сільської ради.
— Порушення вже усунуто, парк огородили металевим парканом та встановили арку, — повідомив прокурор
прокуратури Гощанського району Олександр Лис.
В області висадять майже 40 тисяч дерев і кущів.
Це зроблять під час Всеукраїнської акції «За чисте довкілля».Вона стартувала у березні і проходитиме аж до
травня.
За словами фахівців, за цей час на Рівненщині планують висадити майже 25 тисяч дерев та понад 14 тисяч кущів.
Також наведуть лад на 1014 кладовищах, 854 братських могилах, а також меморіальних комплексах та місцях
почесних поховань. Окрім цього, приберуть парки, сквери, береги водойм та пляжі, наведуть лад на
прибудинкових територіях, дитячих та спортивних майданчиках. Тим часом 12 квітня на Рівненщині відбудеться
загальнообласний суботник.
Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
облдержадміністрації.
В області триває Всеукраїнська акція «За чисте довкілля». Вона стартувала у березні і проходитиме аж до травня.
Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
облдержадміністрації. За словами фахівців, за цей час на Рівненщині планують висадити майже 25 тисяч дерев та
понад 14 тисяч кущів. Також наведуть лад на 1014 кладовищах, 854 братських могилах, а також меморіальних
комплексах та місцях почесних поховань. Окрім цього, приберуть парки, сквери, береги водойм та пляжі,
наведуть лад на прибудинкових територіях, дитячих та спортивних майданчиках. Тим часом 12 квітня на
Рівненщині відбудеться загальнообласний суботник.
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На Рівненщині до кінця травня
заборонили ловити рибу та
раків

58.

Рівненська
обласна
державна
телекомпанія

04.04.14

З порушенням було проведено
громадські слухання щодо
установки
з
утилізації
небезпечних
відходів
у
мікрорайоні "Тинне"

59.

Газета Вісті
Рівненщини

04.04.14

Чи
відновить
сміттєпереробний?

60.

Газета Вісті
Рівненщини

04.04.14

Що під
легенях?

ногами,

роботу

те

й

у

Бо почався нерест
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Рівненській
області встановило терміни заборони риболовлі на період нересту.
Заборона набула чинності з 1 квітня, але триватиме на різних водних об’єктах по-різному. Так, до 20 травня не
можна ловити рибу на річках області та їх кореневих водах, до 10 червня — на озерах, водосховищах та інших
водоймах, а до 30 червня — в придаткових водах річок.
Заборонили також ловити раків — до 30 червня. Правда, на їх ловлю наприкінці літа діятиме ще одна заборона,
яка діятиме з 20 серпня по 30 вересня.
Тому товариство "Всеукраїнська екологічна компанія", яка хоче здійснювати їхню утилізацію, влада Рівного
зобов'язала провести слухання повторно. А проконтролює їхнє проведення та з'ясує, наскільки такий об'єкт
безпечний, депутатська комісія міськради під керівництвом Олександра Лащука.
За словами начальника відділу екології міського управління економіки Валентини Веремко, мешканцям
мікрорайону "Тинне", які будуть жити безпосередньо поруч з установкою, з приводу проведення слухань мали б
надіслати письмові індивідуальні повідомлення. У "Всеукраїнській екологічній компанії" обіцяють дослухатися
до всіх зауважень і провести слухання повторно.
Як відомо, з першого грудня нинішнього року у зв’язку з відсутністю встановленого тарифу на переробку сміття
Рівненський сміттєпереробний завод припинив свою роботу. За словами директора ТОВ „Санком - Рівне”
Святослав Євтушенка, це пов’язано з тим, що у листопаді 2012 року вступили в дію зміни до Закону України „Про
відходи”.
Згідно з цими змінами тариф на переробку побутових відходів затверджує Національна комісія з питань житловокомунального господарства. Але вона може затверджувати тарифи лише тим підприємствам, ліцензування
діяльності яких вона проводить. В Україні ж ліцензії на переробку та захоронення сміття законодавством не
передбачено. Тобто сміттєпереробний завод не мав права в загалі працювати, оскільки та діяльність, якою він
займається, підлягає обов’язковій тарифікації. Потрібне вирішення цього питання на державному рівні . Про це
сказав на нещодавній зустрічі в Рівному Святослав Євтушенко Міністру економіки і торгівлі України Павлу
Шеремет. Високопосадовець уважно вислухав директора ТОВ „Санком - Рівне” і пообіцяв допомагати з
розв’язанням проблеми.
Нагадуємо, що сміттєпереробний завод офіційно відкрили влітку минулого року неподалік від Рівного. Його
будівництво тривало впродовж трьох років. Планувалося, що завод перероблятиме близько 95 відсотків сміття із
Рівного та Рівненського району. До припинення своєї роботи там перероблялося у межах 70 відсотків побутових
відходів. Вартість проекту будівництва сміттєпереробного заводу і Рівному – 70 мільйонів гривень.
Громадська організація рівненський центр „Соціальне партнерство” стверджує: тисячі тон відходів побутової
хімії, мільйони батарейок, десятки тисяч ртутовмісних ламп, тисячі зіпсованих електроприладів щороку
викидають мешканці Рівненщини у смітники. А це, переконані її представники, справжня конкуренція з
промисловими відходами. Разом узяте становить неабияку загрозу довкіллю, а значить – здоров’ю населення.
Відтак потрібно терміново запроваджувати відповідні системні заходи.
А передували такому невтішному висновку дослідження на тему „Ставлення рівнян до використання та утилізації
побутових відходів, які містять небезпечні речовини”. Вони засвідчили, що більшість краян поки що байдуже
ставиться до сортування відходів, хоча й виступають за налагодження в обласному центрі, зокрема, системи їх
збору та безпечної утилізації. Аналітичні висновки свідчать, що рівняни разом із іншими відходами щорічно
викидають 3 мільйони кілограмів прального порошку, понад 2 мільйони штук електричних зарядів живлення,
майже 240 тисяч кілограмів фарб, лаків, клеїв, понад 26 тисяч штук енергоощадних ртутовмісних ламп! А на
уточнююче запитання дослідників, чи готові вони платити за безпечну утилізацію побутових відходів і за яких
умов, відповіді дорослих респондентів розділилися на такі групи: погоджується 3 відсотки, за певних умов – 17
відсотків, тих, хто вагається, - 30 відсотків, 7 відсотків ще не визначилися, а 43 відсотки не готові.
Причому, за умов доступності та зручності погоджується платити 26 відсотків міського населення. Зокрема, якщо
пункти прийому будуть в кожному районі міста, - 3 відсотки, якщо будуть встановлені та доступні спеціальні
корзини для сміття, - 23 відсотки. А ще 23 відсотки респондентів погоджуються на плату, якщо буде створена
відповідна інфраструктура спеціальних підприємств з утилізації відходів та системи їх збирання.
Досить невисокий відсоток і тих, хто готовий платити за безпечну утилізацію відходів за умов помірної вартості
послуг і включення вартості утилізації в ціну товару, як це робиться в Німеччині.
Зрештою , як засвідчило дослідження, 100 відсотків опитаних рівнян переконані, що в їхньому місті необхідно
налагодити систему збору та безпечної утилізації шкідливих побутових відходів.
Рівненській міській суд задовольнив частково. Але це лише частина перемоги тих, хто вболіває за чисте довкілля
та здоров’я громадян. Інша частина – у свідомості кожного з нас . Адже одним киванням на місцеву владу
побутові відходи не сортуватимуться. Потрібна спільна зацікавленість і спільна відповідальність. Тим більше, що
чи не всі ми – за європейські стандарти життя.
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Подих весни в обіймах лісу.

У ДП „Костопільський лісгосп” лісокультурна весняна компанія добігає кінця.
Із приходом весни, звільнившись від холодних обіймів, ліс почав оживати. А відтак із початком перших погожих
днів додалося багато нових турбот й у лісників, основна з яких – якнайуспішніше провести весняну лісокультурну
компанію. Зробити це потрібно вчасно, адже маленький саджанець любить вологу землю, тоді він міцно
чіпляється корінчиком за неї й починає рости. У цьому році лісокультурна компанія розпочалася дещо раніше, ніж
зазвичай, адже погодні умови цілком сприяли висаджуванню дерев.
Лісники Костопільщини підготувалися до відповідальної пори заздалегідь. Ще з минулого року було виконано ряд
підготовчих робіт: заготовлено насіння, в розсадниках вирощено достатньо садового матеріалу, ще восени
частково підготували грунт, необхідний інвентар, інструменти, механізми, розробили графіки проведення
лісокультурних робіт. Отож завдяки цьому в усіх семи лісництвах лісгоспу – Костопільському, Міщанському,
Базальтівському, Злазненському, Стиденському, Мидському – лісовідновлювальні роботи нині перебувають на
завершальному етапі. Вже посаджено 120 гектарів лісу, на багатьох площах, де помічений відпад, проведення
доповнення лісових культур.
„Загалом всі раніше зрубані площі ми вже заліснили, але зважаючи на те, що на деяких ділянках завершується
порізка деревини, то з’явилася змога висадити саджанці ще на 20-25 гектарах. Нині завершується будівництво
двох великих теплиць, де будемо вирощувати саджанці для лісонасадження та декоративний посадковий матеріал,
який використовується для озелення”.
Базисний розсадник знаходиться на території Базальтівського лісництва і займає територію 35 гектарів. На цій
площі вирощують майже півмільйона штук різних саджанців, які використовуються для лісонасаджень та
озеленення. Нині тривають роботи з підготовки теплиць та площ до висівання насіння для отримання садивного
матеріалу. В розсаднику вирощують багато різновидів туй, ялівців, самшиту, тису ягідного. Є також саджанці
чагарникових порід – бузини, спіреї, аронії чорноплідної, шипшини, а також вільхи, клена та інших, що сприяють
поліпшенню та природному поновленню мокрих ґрунтів. Основні культури – це сосна звичайна, яка займає 80
відсотків всіх посадових площ, та дуб.
Лісокультурна компанія в ДП „Костопільський лісгосп” перебуває на завершеному етапі. Та посадити ліс - це
лише півсправи. Від насінини до стиглого дерева – шлях довгий, як правило – у кілька десятків. І щоб виростити
ліс, потрібно докласти чимало зусиль, знань, досвіду, і це під силу тільки мудрим, дбайливим і виваженим
господарям . І нехай плоди цієї праці можна буде побачити лише через роки та століття, тим ціннішою є робота
лісівників, які працюють для майбутнього, щоб наші діти й онуки могли дихати чистим повітрям, милуватися
красою гаїв і дібров.
Депутат міської ради Олександр Лащук, обурюючись головою обласної ради Михайлом Кирилловим, який вже
«третій тиждень не збирає комісію по лісу та бурштину», розповів про корупційні схеми з вивезення лісу та
вимивання бурштину, в яких нині, на думку Лащука, задіяні як чиновники, так і правоохоронці.
-Користуючись безвладдям, держлісгоспи і керівник обласного управління лісового господарства дали команду
вирізати ліс під нуль, — заявив пан Лащук. — Причому вони не встигають його продавати. Вони поскуповували
та орендували всі бази на Волині і вночі лісовими стежками якісну деревину вивозять туди і складають. Кириллов
ігнорує скликання комісії. Можливо, це простимульований саботаж. Те ж саме — з бурштином. Третій тиждень
різноманітні політики, політичні сили, криміналітет своїми мотопомпами за одну добу вимивають бурштину на
500 тис. доларів, а то й мільйон доларів. За цим стоять правоохоронці: начальники райвідділів, управлінь,
спецслужби. Їм і місцевим чиновникам вигідне нинішнє безвладдям. Під прикриттям революції вони дуже гарно
набивають собі кишені.
Свої контейнери завод поставив у Квасилові та Здолбунові
ПАТ «Волинь-Цемент» розпочав збір відпрацьованих батарейок. Ще восени встановили скриньку на території
підприємства. За цей час зібрали та передали на переробку у ДП «Аргентум», що у Львові, вже понад 40-к
кілограмів батарейок. А вже на початку квітня завод розмістив вісім контейнерів для збору батарейок у
Здолбунові та Квасилові.
У Здолбунові відпрацьовані батарейки можна залишити у контейнерах у супермаркетах «Колібріс», Будинку
культури цементників та «Гастрономі» поблизу залізничного вокзалу, у Здолбунові-2 — у магазині «Добробут», в
Квасилові — у магазинах «Добробут» та «Продукти» поблизу залізничного переїзду. Батарейки залишити у
контейнері можна безкоштовно.
Нагадаємо, що одна пальчикова сольова батарейка, викинута на звалище, забруднює важкими металами близько
20 квадратних метрів землі або 400 л води. У сольових батарейках є цинк, марганець, кадмій, нікель, свинець,
кислоти, луги, пасивне вугілля і двоокис марганцю, електроліт з хлориду амонію. Вони погіршують
репродуктивні здатності та викликають генетичні зміни і ракові захворювання. Викинувши всього дві старенькі
батарейки з ліхтарика, ви зіпсуєте дві ванни, 8 відер і півтора чайника чистої води. Але для промисловості
відпрацьовані батарейки — це сировина з високим рівнем концентрації цінних елементів — кольорових металів та
мінералів.

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

64.

Газета
„Рівне 09.04.14
Вечірнє”

На Рівненщині за три місяці
вирізали 352 тисяч кубометрів
лісу. Офіційно

65.

Телеканал
Рівне-1

09.04.14

Чи буде на Рівненщині
підприємство по утилізації
небезпечних відходів?

66.

Рівненська
обласна
державна
телекомпанія

09.04.14

Утилізаційний завод

Лісники заробили 191 млн. грн.
З початку року лісгоспи області заготовили та реалізували 352 тис. м3 деревини на загальну суму 191 млн. грн.
Лісники стверджують, що усю заготовлену деревину реалізовують через біржові торги
Загальний запас деревини по держлісфонду Рівненщини становить 115 млн м3, середньорічний приріст деревини
— 2,3 млн. м3. У той же час за рік в лісах офіційно заготовляють 1,3 млн. м3 деревини, що становить 60% від
приросту, стверджують у прес-службі обласного управління лісового та мисливського господарства.
Чи буде у Тинному підприємство з утилізації небезпечних відходів? Це питання сьогодні розглядали члени
спеціальної комісії Рівнеради. Категорично проти будівництва виступила громада села. Цими вихідними там
організували зібрання. Проте забудовники переконують - підприємство повністю безпечне для людей.
Саме на цьому місці планують збудувати підприємство з утилізації небезпечних відходів. Поряд знаходиться
агрофірма та людські городи. До найближчої хати метрів 800. Хоча за словами забудовників, це цілком
нормально. Адже майбутнє підприємство безпечне як для людей так і для навколишнього середовища.
Забудовники кажуть, подібні підприємства працюють у семи населених пунктах України. І в жодному жителі не
виступали проти. Такі аргументи представників громади села Тинне не переконали.
На закиди представників громади забудовники знайшли свої аргументи. Переконують, майбутнє підприємство
має бути неприбутковим.
Громадські активісти кажуть, таких інвесторів на Рівненщині бачать вперше.
В результаті члени комісії погодились, що це підприємство Рівному потрібне. Проте чи будуватимуть його у
Тинному вирішать самі люди.
Громадські слухання мають відбутися протягом місяця. Складські приміщення колишнього радгоспу, відведені
під підприємство вже реконструювали та обнесли парканом. Люди ж проти таких змін, бо мало вірять у
безпечність сусідства зі підприємством з утилізації небезпечних відходів.
Бути, чи не бути заводу з утилізації люмінісцентних ламп, мастил та клінічних відходів у мікрорайоні Тинне? Це
питання сьогодні обговорювали представники компанії інвестора та місцевої громади. Перші переконують, завод
буде набагато безпечнішим, аніж протікаючі контейнери із пестицидами, розташовані на цій території. Місцеві
жителі категорично проти такого сусідства. З подробицями - Роман Свирида.
Бездоріжжя, відсутність ліній електропередач та величезні купи будівельного сміття і бруду. Так нині виглядає
територія між вулицею Грунтовою, що у мікрорайоні Тинне, та рівненським плодорозсадником. Лише декілька
днів тому представники місцевої громади дізналися - вже невдовзі тут повинен з'явитися завод з утилізації
люмінісцентних ламп, фільтрів для автомобілів, машинних мастил, клінічних відходів та інших шкідливих
речовин. За інформацією інвестора, раніше, тут зберігалися не меш шкідливі отрутохімікати. Тим не менше,
представники місцевої громади категорично проти сусідства із таким об'єктом. Свою позицію вони аргументують
безпосередньою близкістю із плодорозсадником та населеними пунктами. Представник науково-дослідного
інституту із міста Шостка запевняє: технології переробки, які планують використовувати його земляки, зводячи
утилізаційний завод - нешкідливі.
Андрій Поліщук, головний інженер державного НДІ хімічних продуктів, м.Шостка: "В даній техніці не
використовується ні вода, ні повітря. Немає, чого забруднювати. Подрібнення відбувається у диму сірки і ртуть
перетворюється у нерозчинну речовину - кіновар".
Що стосується твердих, у тому чисті клінічних відходів - вони знищуватимуться у спеціальній утилізаційній печі
під дією високих температур. Збережені, кажуть представники інвестора, і розміри санітарно-захисної смуги.
Громадські активісти ідею будівництва об'єкта підтримують.
Сергій Пінчук, голова ГО "Рівненський центр соціального партнерства": "Якщо спалення справді буде при
температурі 1400 градусів - діоксинів не буде. Чомусь ніхто не говорить, що ці лампи просто так всюди
валяються. А коли з'являється фірма, яка готова їх утилізувати - то всі кажуть "ойойой". А подивіться у тому ж
Тинному скільки таких ламп по смітниках валяється".
Натомість дві сотні мешканців Тинного вже висловили свою категоричну позицію - проти.
Адам Хомич, вповноважений представник громади Тинного: "В нас діти хворіють! Вистачить нам "Азоту",
Чорнобиля, "Волинь-Цементу", локаторна станція в нас тут. Ви нам ще хочете підкинути? Не вийде! Відсьогодні
підприємство ваше буде заблоковане. Туди не заїде жодна машина. І шукайте собі полігон, де ви будете все це
утилізувати".
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День довкілля! Почнемо з себе
– це просто!

«Зробимо Україну чистою!»
шукає
координаторів
у
Рівному

Шановні краяни! В суботу, 12 квітня, по всій країні відзначатиметься «День довкілля». Це не стільки свято в
традиційному розумінні цього слова, як проведення низки заходів, спрямованих на поліпшення стану
навколишнього природного середовища: озеленення, благоустрою населених пунктів та прилеглих до них
територій, очищення водних джерел, збереження природно-заповідних та інших особливо цінних об’єктів,
поширення екологічних знань, активізація державного та громадського контролю за дотриманням
природоохоронного законодавства.
Напевно, не має необхідності переконувати, що стан довкілля в місті та районі сьогодні потребує значного
покращення. Звичайно, поліпшення ситуації можливе, але для цього потрібна тісна співпраця між керівництвом
району, міста та громадськістю, активна позиція якої є передумовою необхідності вирішення назрілої проблеми
шляхом прийняття раціональних рішень та вжиття успішних дій.
Усі ми розумієм, що чистота краю починається з чистоти власної оселі, вулиці, села, міста. Але не поодинокими
випадками, нажаль, є накопичення побутових відходів, які захаращують парки, сквери, прибережні смуги річок та
місця відпочинку, підпалювання сухих рослинних решток, дим від яких забруднює атмосферне повітря населених
пунктів, несанкціоноване зрізання дерев – все це прояви низького рівня культури окремих громадян і недбале їх
ставлення до оточуючого середовища.
Беззаперечно, життя вимагає знесення зелених насаджень в тих чи інших випадках, але ж не можна залишати
після себе тільки пеньки, що білими плямами все частіше заглядають в очі з докором сумління. А тому є нагальна
потреба у нових насадженнях. І свою стурбованість екологічним станом ми можемо всі разом матеріалізувати,
посадивши дерева біля власних будинків, на пустирях, неподалік офісів, на схилах річок та водойм. Кожен
небайдужий громадянин може зробити свій внесок у спільну справу охорони природи, щоб краєвиди Дубенщини
завжди тішили око і веселили душу, а наші нащадки могли насолоджуватися неповторною красою та
унікальністю рідного краю.
Тому хотілося б, щоб ця доброчинна природоохоронна акція згуртувала якнайширше коло жителів району.
Запрошуємо представників установ, підприємств району, громадськість, активну студентську та учнівську
молодь, а також всіх небайдужих до стану довкілля активно долучитись до природоохоронних заходів, що
проходять у районі, і внести свій посильний внесок у справу охорони довкілля.
Триває двомісячник благоустрою, в рамках якого 12 квітня у всіх населених пунктах області відбудеться толока.
Тож завтра працівники структурних підрозділів, їх керівники та працівники апарату ОДА прибиратимуть
прилеглу до облдержадміністрації територію. Також державні службовці упорядковуватимуть Пагорб слави.
Загалом до всеукраїнської толоки долучаться усі населені пункти Рівненщини. Зокрема, керівники
райдержадміністрацій, виконкомів міськрад, селищних та сільських рад, установ, підприємств, організацій області
подбають про благоустрій парків і скверів. Також упорядковуватимуть військові кладовища, братські могили,
меморіальні комплекси та прилеглі до них територій.
Виявляється, на це непросте та екологічно важливе запитання почали давати відповідь мешканцям краю, зокрема
у Рівненському та Здолбунівському районах, на ПАТ „Волинь-Цемент” ще восени минулого року.
Тоді, кажуть заводчани, було встановлено контейнер, в яких зібрали та передали на переробку у ДП „Аргентум”,
що у Львові, майже півсотні кілограмів батарейок. А вже у квітні цього року такі контейнери з’явилися у
Здолбунові та Квасилові. У Здолбунові відпрацьовані батарейки можна залишити в контейнерах у супермаркеті
„Колібріс”, Будинку культури цементників та „Гастрономі” поблизу залізничного вокзалу, у Здолбунові-2 – в
магазині „Добробут”, в Квасилові – у магазинах „Добробут” та „Продукти” поблизу залізничного переїзду.
Цим, звичайно, в масштабах області проблему не розв’язати. Одначе на неї взялися. Потрібно лише в інших
районах брати приклад зі здолбунівчан. А щодо шкідливості таких побутових відходів, то спеціалісти нагадують,
що одна пальчикова сольова батарейка, викинута на звалище, забруднює важкими металами 20 квадратних метрів
землі або 400 літрів води. У сольових батарейках є цинк, марганець, кадмій, нікель, свинець, кислоти, луги,
пасивне вугілля і двооксид марганцю, електроліт з хлориду амонію. Вони погіршують репродуктивні можливості
та викликають генетичні зміни і ракові захворювання. Втім, для промисловості відпрацьовані батарейки – це
сировина з високим рівнем концентрації цінних елементів – кольорових металів та мінералів.
У суботу, 12 квітня, на Рівненщині та по всій Україні відбудеться четверта всекраїнська акція з прибирання
парків, скверів та інших місць відпочинку – «Зробимо Україну чистою!»
ЗУЧ-2014 – громадська ініціатива, мета якої – покращити якість життя простими діями. Ми не схвалюємо вчинки
тих, хто смітить у парках та на вулицях, але на цьому не зупиняємось. Ми готові власноруч зробити нашу країну
чистішою, і вже довели це!
Рівне розпочинає пошук координаторів точок прибирання міста. Якщо Ви маєте бажання взяти на себе
відповідальність за прибирання однієї із запропонованих точок міста і долучитися до наймасштабнішого
прибирання України, звертайтесь до координатора Всеукраїнської акції у місті Рівне Олексія Китюшко
тел.380677870727
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Рівне стало чистішим

12

Разом з усіма працювали і заступники голови ОДА: Юрій Приварський та Тарас Пустовіт, які згрібали сухе листя,
гілки та вантажили їх на автомобілі комунальників. Прибирання розпочалося о 9 годині ранку і триває досі. Не
зміг долучитися до толоки голова Сергій Рибачок. В цей час він перебував в Острозький академії, де проводить
лекції студентам. Цього дня впорядковували парки, сквери і працівники райдержадміністрацій, міськвиконкомів,
селищних та сільських рад. У такий спосіб Рівненщина готується до Великодніх свят.
Лише за одну добу.
Такі результати загальноукраїнської толоки, до якої долучилися управлінці, підприємства та громадськість
Рівненщини. Загалом ініціативу акції «За чисте довкілля» підтримали понад 3 тисячі колективів підприємств та
організацій, у тому числі працівники обласної та райдержадміністрацій, міськвиконкомів та сільрад, а також
понад 100 тисяч добровольців.
Було розчищено півтори тисячі гектарів прибудинкової території, понад 200 м2 газонів та квітників, ліквідовано
519 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 35 тисяч саджанців дерев та кущів.
Привели до ладу пам’ятники та меморіали Рівненщини.
В обласному центрі сміття прибирали 500 працівників Рівненської ОДА. Частина працювала на Пагорбі слави,
інші — на прилеглій до адміністрації території у центрі міста. Разом з усіма працювали і заступники голови
облдержадміністрації: Юрій Приварський та Тарас Пустовіт.
Не зміг долучитися до толоки у Рівному голова ОДА Сергій Рибачок. В цей час він перебував в Острозькій
академії, де проводив лекції, а вже потім разом зі студентами прибирали територію навчального закладу від сміття
та сухого листя.
Про це "РВ" повідомила Тетяна Корпусова з прес-служби РОДА.
Такі результати загальноукраїнської толоки, до якої долучилися управлінці, підприємства та громадськість.
Загалом ініціативу акції «За чисте довкілля» підтримали понад 3 тисячі колективів підприємств та організацій, у
тому числі працівники обласної та райдержадміністрацій, міськвиконкомів та сільрад. А також, більше 100 тисяч
добровольців. Результат їх роботи: розчищено півтори тисячі гектарів прибудинкової території, більше 200 м2
газонів та квітників, ліквідовано 519 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 35 тисяч саджанців дерев та
кущів. Також привели до ладу пам’ятники та меморіали Рівненщини. В обласному центрі сміття прибирали 500
працівників Рівненської ОДА. Частина працювала на Пагорбі слави, інші - на прилеглій до адміністрації території
у центрі міста. Разом з усіма працювали і заступники голови облдержадміністрації: Юрій Приварський та Тарас
Пустовіт. Не зміг долучитися до толоки у Рівному голова ОДА Сергій Рибачок. В цей час він перебував в
Острозькій академії, де проводив лекції. По завершенню занять він разом зі студентами прибирали територію
навчального закладу від сміття та сухого листя.
Працівники підприємства ПАТ «Рівнеазот» прибирали мікрорайон «Ювілейний».
У всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою» брали участь понад 250 працівників ПАТ «Рівнеазот», яке
входить до холдингу OSTCHEM.
Рівненські хіміки прибрали від сміття парк «Ювілейний», почистили онтан, обрізали та побілили дерева. Окрім
території парку працівники «Рівнеазоту», очистили від сміття та бруду і територію поблизу стадіону «Хімік»,
частину вулиці Корольова (навколо будинків №10,15 та прилеглу територію православного храму) та сквер, що на
вулиці Соборній, 277 — 279.
— Консультуючись з міською владою, ми надаємо допомогу там, де вона найбільш потрібна. Наша ініціатива
долучитися до всеукраїнського суботника втілилася у масштабне прибирання мікрорайону «Ювілейний».
Працівники підприємства зібрали та вивезли на міське сміттєзвалище понад 12 вантажівок сміття, — розповідає
Михайло Заблуда, голова правління ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM.
Три рівнеазотівські вантажівки вивозили сміття з територій, які прибирали працівники підприємства.
— Ми й надалі будемо ремонтувати дороги, облаштовувати тротуари, висаджувати дерева та турбуватися про те,
аби атмосфера зовнішнього середовища сприяла внутрішньому комфорту як працівників підприємства, так і всіх
мешканців міст, — говорить Олександр Халін, генеральний директор OSTCHEM.
Про це "РВ" повідомив Олександр Ярмушко з прес-центру ПАТ «Рівнеазот» OSTСHEM.
До акції "За чисте довкілля" долучилися підприємці, громадські організації та представники влади. У результаті
прибирання на Рівненщині ліквідовано 519 несанкціонованих сміттєзвалищ.
Загалом ініціативу акції "За чисте довкілля" підтримали понад 3 тисячі колективів підприємств та організацій, у
тому числі працівники обласної та райдержадміністрацій, міськвиконкомів та сільрад. А також більше 100 тисяч д
Результат їх роботи: розчищено півтори тисячі гектарів прибудинкової території, більше 200 м2 газонів та
квітників, ліквідовано 519 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 35 тисяч саджанців дерев та кущів.
добровольців, про це повідомила прес-служба ОДА.
Також привели до ладу пам’ятники та меморіали Рівненщини. В обласному центрі сміття прибирали 500
працівників Рівненської ОДА. Частина працювала на Пагорбі Слави, інші - на прилеглій до адміністрації території
у центрі міста.
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76.

Газета „ОГО”

14.04.14

Рівненщина: Алею мудрості в
Острозі прикрасять сакури

77.

Газета „7днів”

14.04.14

Екологічний десант “ЗУЧ”
звільнив Рівне від сміття

78.

Рівненська
обласна
державна
адміністрація

14.04.14

На Рівненщині ліквідовано
519
несанкціонованих
сміттєзвалищ

79.

Газета „ОГО”

15.04.14

Як рівняни прибирали місто

80.

Газета „ОГО”

16.04.14

На рівненську "Лебединку"
повернеться пара лебедів

З нагоди 20-річчя відродження Острозької академії 12 квітня тут висадили Алею мудрості. Відтепер на території
академії ростимуть 200 нових дерев. А головною окрасою парку стануть квітучі сакури.
«Алею висаджували три покоління — діти, студенти, викладачі. Цим ми хотіли показати символічний зв’язок між
поколіннями, — зауважив ректор Острозької академії, професор Ігор Пасічник. — А також те, як знання
переходять в мудрість. Загалом, сьогодні наш університет показав, як потрібно відзначати визначні дати.
Святкування нашого ювілею може стати прикладом для наслідування».
Святкування 20-літнього ювілею Острозької академії продовжиться й іншими заходами. Зокрема, 15 травня
студенти, викладачі і гості університету читатимуть Острозьку Біблію. Цього ж дня в університеті відзначатимуть
День Європи. 21 травня в Острозькій академії відбудеться урочисте зібрання колективу університету, а 22 травня
— спортивно-мистецьке свято «Рекреація» з театралізованим дійством «20 років — 20 кроків» .
«За цей невеликий період наш університет зарекомендував себе як один із найпрестижніших вишів України. Наші
спудеї — це критично мисляча молодь, яка бере активну участь у процесі українського державотворення, —
зауважив голова Братства спудеїв Данило Плахотін. — Невипадково, що ця визначна дата для Острозької академії
майже збігається з Днем Європи, адже наш університет — це „міні-модель“ європейського суспільства».
12 квітня у Рівному завершилась Всеукраїнська екологічної акції “Зробимо Україну Чистою” (ЗУЧ). Цього року
до акції долучилось більше пів тисячі волонтерів.
Метою акції «ЗУЧ» є виховання відповідального ставлення громадян до довкілля шляхом безпосереднього
долучення місцевих громад до прибирання своїх міст та селищ. Головними напрямками акції є еко-виховання,
благоустрій та правильне поводження з відходами.
- Цього року МИ організували 12 локацій, там де прибирали у місті Рівне. Прибирали діти та дорослі, в підсумку
було зібрано більше 1000 пакетів із сміттям, — коментує проведення акції координатор Рівного Олекій Китюшко.
Органзатори акції висловлюють всім волонтерам подяку за увагу та сприяння в організації прибирання «ЗУЧ» 12
квітня 2014 року і сподіваються, що разом з допомогою громадян зможуть стати гідним прикладом для інших та
зробити ініціативу святом, традиційним для кожної родини.
Такі результати загальноукраїнської толоки, до якої долучилися управлінці, підприємства та громадськість.
Загалом ініціативу акції «За чисте довкілля» підтримали понад 3 тисячі колективів підприємств та організацій, у
тому числі працівники обласної та райдержадміністрацій, міськвиконкомів та сільрад. А також, більше 100 тисяч
добровольців.
Результат їх роботи: розчищено півтори тисячі гектарів прибудинкової території, більше 200 м2 газонів та
квітників, ліквідовано 519 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 35 тисяч саджанців дерев та кущів.
Також привели до ладу пам’ятники та меморіали Рівненщини.
В обласному центрі сміття прибирали 500 працівників Рівненської ОДА. Частина працювала на Пагорбі слави,
інші - на прилеглій до адміністрації території у центрі міста. Разом з усіма працювали і заступники голови
облдержадміністрації: Юрій Приварський та Тарас Пустовіт.
Не зміг долучитися до толоки у Рівному голова ОДА Сергій Рибачок. В цей час він перебував в Острозькій
академії, де проводив лекції. По завершенню занять він разом зі студентами прибирали територію навчального
закладу від сміття та сухого листя.
У суботу, 12 квітня, на Рівненщині та по всій Україні відбулася четверта всекраїнська акція з прибирання парків,
скверів та інших місць відпочинку – «Зробимо Україну чистою!»
Цього року у Рівному до акції долучились більше півтисячі волонтерів. Метою акції було не просто прибрати
сміття, а виховати нове покоління свідомих людей, яке не буде засмічувати довкілля. Цього року у Рівному
прибирали у 12 точках. У підсумку було зібрано більше 1000 пакетів із сміттям. Одна із координаторів акції,
пластунка Віра Миронюк розповідає, що взялася допомагати в організації через те, що працює з дітьми, тому
розуміє наскільки важливо виховувати у них екологічну свідомість з дитинства. Дівчина розповідає, що вони
прибирали набережну. Були більш забруднені ділянки, та менш забруднені. Але молоді люди зробили те, що
змогли. Наступного року теж залюбки долучасться до акції.
Пару білих лебедів випустять повернуть на озеро у четвер, 17 квітня, о 14 годині. Завтра, у четвер 17 квітня, о
14.00 відбудеться урочиста церемонія повернення лебедів на озеро в парку Молоді (Лебединка), - про це
повідомив відділ інформаційно-аналітичного забезпечення Рівненської міської ради. Працівники зоопарку, саме
там зимували птахи, повернуть пару білих лебедів на їх звичне місце. Чорних лебедів поки на "Лебединку" не
повертатимуть.
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Газета
„Рівне 17.04.14
Вечірнє”

Рівнян
запевняють,
що
утилізація
небезпечних
відходів не завдасть їм шкоди

82.

Газета
слово”

„Вільне 17.04.14

Проведено „День довкілля 2014”

83.

Газета
„Рівне 22.04.14
Вечірнє”

Обговорять світовий досвід та
українські реалії утилізації
небезпечних відходів

84.

„Радіо край”

Обговорять світовий досвід та
українські реалії утилізації
небезпечних відходів

22.04.14

Це робить засновник ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія”, яке хоче зайнятися утилізацією небезпечних
відходів у мікрорайоні “Тинне”, В’ячеслав Сьомик.
Він зазначив, що основним принципом діяльності компанії є турбота про навколишнє середовище та
вирішення екологічних проблем, і що підприємство дотримується жорстких вимог до екологічної безпеки
виробництва і його впливу на навколишнє природне середовище. Також п. Сьомик висловив впевненість у тому,
що саме брак правдивої інформації зумовив занепокоєння та тривогу в громади мікрорайонну «Тинне» в Рівному
через розміщення підприємства з утилізації небезпечних відходів. І повідомив, що склад отрутохімікатів, де
планують розташувати утилізаційну установку розташований у полі за понад 800 м від найближчої житлової
забудови мікрорайонну. Його використовували для зберігання не лише міндобрив, а й пестицидів і гербіцидів.
Там, мовляв, й до тепер лежать тонни небезпечних токсичних речовин, які потребують
Якнайшвидшої утилізації. Після впорядкування території та приміщення, тут планують розпочати переробку
та обробку люмінесцентних ламп, відпрацьованих акумуляторів, батарейок, мастил, а також утилізацію медичних
виробів, зокрема, шприців. Технології, які будуть використані, за словами п. Сьомика, відповідають усім
сучасним екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам. Також він висловив готовність докладно розповісти про
всі аспекти проекту, подати коментарі та роз’яснення фахівців.
Всесвітній День Довкілля - це подія з різноманітними акціями по всій Землі: прибирання зелених зон та
благоустрою території населених пунктів, очищення прибережних смуг річок, озер від сміття, розчищення та
упорядкування джерел, збереження природно–заповідних та інших особливо цінних територій, поширення
екологічних знань.
Всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля», яка триває протягом квітня - травня щорічно підсилює
політичну увагу, все більше представників державної влади, громадських організацій та небайдужих громадян
приєднуються до акції, як свідчення того, що українське суспільство є свідомим та виявляє зацікавленість до
екологічних проблем і безпосередньо дбає про оточуюче середовище.
У суботу 12 квітня працівники департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації спільно з
іншими державними управліннями області наводили лад на Пагорбі слави. Зокрема, було проведено чималий
об’єм роботи, зібрано та вивезено не один десяток машин сухого минулорічного листя, гілок дерев та сміття.
Крім того, до акції долучилися тисячі громадян, трудові колективи підприємств, установ організацій,
громадськість, студентська та учнівська молодь, які прийняли участь у заходах з озеленення та благоустрою
територій населених пунктів, оскільки бажаного результату можна досягнути лише тоді, коли кожен з нас
зробить нехай незначний, проте хоч якийсь внесок у суспільно-корисну справу. Адже чистота нашого краю
починається з чистоти власного двору, вулиці, села чи міста.
Дякуємо всім небайдужим до проблем навколишнього середовища хто долучився до акції та зробив свій
посильний внесок у спільну справу охорони природи.
У Рівному вже цієї середи. Засідання «круглого столу» «Утилізація небезпечних відходів: світовий досвід та
українські реалії» відбудеться 23 квітня у конференц-залі Рівненського будинку вчених (вул. С. Петлюри, 17, м.
Рівне, 2 поверх). Початок - об 11: 00.
У дискусії, зокрема, візьмуть участь: Олександр Курильчук, в.о. начальника департаменту екології та природних
ресурсів Рівненської ОДА; Ігор Гущук, кандидат медичних наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук з
екології, безпеки життєдіяльності, заступник начальника Головного управління Державної санепідемслужби в
Рівненській області; Сергій Пінчук, голова громадської організації «Рівненській центр соціального партнерства»;
Олександр Лащук, депутат Рівненської міськради; Ірина Бондарчук, начальник відділу санітарного нагляду
Рівненського міського управління Держсанепідемслужби в області; Ростислав Кралюк, директор Рівненського
КАТП «1728»; В’ячеслав Сьомик, кандидат економічних наук, засновник Всеукраїнської екологічної компанії.
В обговоренні візьмуть також участь представник громади мікрорайонну «Тинне» міста Рівного, на околиці якого
планують відкрити сучасне утилізаційне виробництво.
Про це "РВ" повідомили з "Всеукраїнської екологічної компанії".
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Курильчик О.І
в.о.
директора
департаменту
екології ОДА

Чабанюк О.В.

85.

ВСЕ
сайт 23.04.14
чесних новин

У Рівному знову говорили про
будівництво
небезпечного
виробництва

86.

Газета
„Рівне 24.04.14
Вечірнє”

Може
відмовитися
від
будівництва
утилізаційного
підприємства в Тинному

Сьогодні у Рівному громадськість, бізнесмени і чиновники мали обговорювати «світовий досвід та українські
реалії утилізації небезпечних відходів». Однак усе звелося до «танців» довкола однієї теми – будівництва
небезпечного виробництва.
Нагадаємо, що у мікрорайонні «Тинне» Всеукраїнська екологічна компанія збирається утилізовувати ртутні та
енергозберігаючі лампи, акумулятори, батарейки. Мешканці мікрорайону виступили проти. За справу взялися
члени спеціальної комісії.
Отож, у середу 23 квітня керівник компанії-ініціатора «круглого» столу намагалася знайти спільну мову з
громадськістю у Будинку вчених.
– Ми шукали спеціалізовану ділянку, де велася подібного роду діяльність. Віднайшли склади, де раніше
зберігалася агрохімікати – міндобрива, отрутохімікати, пестициди. Там є всі потрібні комунікації, витримані всі
норми [санітарні, екологічні]. Там десятки років велася діяльність, – пояснив позицію засновник Всеукраїнської
екологічної компанії В’ячеслав Сьомик. А на всі аргументи інших зацікавлених у ситації сторін відповідав: «Ми
готові до діалогу».
Потребу у такому підприємстві під час «круглого» столу висловив в.о. начальника департаменту екології та
природних ресурсів Рівненської ОДА Олександр Курильчик.
– В Україні тільки одне підприємство в м. Горлівка проводить утилізацію ламп. Вивозити за кордон фінансово
витратно, – сказав Курильчик.
Однак чиновник одразу окреслив позицію управління щодо ситуації:
– Коли до нас звернулися з такою пропозицією будувати підприємство – ми його відхилили. Треба пройти усі
кроки по законодавству. Проти людей ніколи не треба йти. Треба вивчити всі аспекти. У нас уже є досвід, коли у
селі Шубків Рівненського району була проблема із вивезенням майже 300.000 ртутних ламп, яку нарешті
вирішили за державний рахунок. Ми не проти [будівництва підприємтства], але з дотриманням всіх норм
законодавства, – резюмував Олександр Курильчик.
У свою чергу член спеціальної комісії Рівнеради, яка досліджує це проблемне питання, Анатолій Чугуєвець
зауважив, що підприємство збираються розмістити на землі сільськогосподарського призначення, змінити яке
неможливо через наявність в Україні відповідного законодавчого мораторію. До всього, згідно з генеральним
планом Рівного, ця земля у майбутньому передбачає житлову забудову.
Таким чином В’ячеславу Сьомику дали зрозуміти, що він став заручником ситуації, придбавши ділянку у
сільсько-господарського підприємства. Наразі інвесторові доведеться думати, що робити й, певно, шукати нове
місце для підприємства.
Всеукраїнська екологічна компанія.
"Всеукраїнська екологічна компанія допускає можливість відмови від наміру будівництва утилізаційного
підприємства на околиці мікрорайонну «Тинне» в Рівному. Прагнучи працювати на користь громади та
поважаючи права кожного з мешканців ми засвідчуємо готовність зробити такий крок на зустріч людям», — про
це під час «круглого столу» за участю громади у Рівному заявив засновник компанії, кандидат економічних наук
В’ячеслав Сьомик.
Він запевнив, що Всеукраїнська екологічна компанія з розумінням ставиться до вимог мешканців мікрорайонну
«Тинне» хоча деякі з них є невиправданими. Ймовірно, вони зумовлені упередженостями щодо загроз
утилізаційних виробництв для здоров’я людини і породжені браком правдивої та повної інформації про компанію,
технологічні процеси в її роботі, а також їх вплив на довкілля.
Разом з тим В’ячеслав Сьомик висловив сподівання, що такий крок Всеукраїнської екологічної компанії знайте
належну оцінку в громади, міської та обласної влади й Всеукраїнській екологічній компанії буде запропоновано
інше місце для налагодження утилізаційного виробництва. З цього приводу, зокрема, керівництво компанії планує
звернутися до міського голови Рівного Володимира Хомка, голови Рівненської облради Михайла Кириллова та
голови Рівненської облдержадміністрації Сергія Рибачка.
Нагадаємо, що Всеукраїнська екологічна компанія спеціалізується на дослідженнях та експериментальних
розробках у сфері природничих і технічних наук, утилізації безпечних і небезпечних відходів. Торік вона
придбала на околиці мікрорайону «Тинне», за понад 800 м. від житлової забудови, склад агрохімікатів.
Приміщення місцеве господарство десятки років використовувало для зберігання міндобрив, пестицидів і
гербіцидів. Саме на базі цього складу, після належного впорядкування території, приміщення та широкого
громадського обговорення Всеукраїнська екологічна компанія планувала відкрити утилізаційне підприємство.
Йдеться про переробку та обробку люмінесцентних ламп, відпрацьованих акумуляторів, батарейок, мастил, а
також утилізацію медичних виробів, зокрема, шприців. Технології, які планували використати відповідають усім
сучасним екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам.

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

87.

Газета
„Вісті 25.04.14
Рівненщини”

Тинівці проти утилізаційного
підприємства

27.04.14

Рівне: будівництво заводу в
Тинному
обговорять
на
громадських слуханнях

Газета
„Вісті 28.04.14
Рівненщини”

Протидія
незаконного
видобутку
бурштину
на
Рівненщині - на контролі
Генеральної
прокуратури
України

88.
Газета „ОГО”

89.

„Всеукраїнська екологічна компанія допускає можливість відмови від наміру будівництва утилізаційного
підприємства на околиці мікрорайону „Тинне” в Рівному. Прагнучи працювати на користь громади та поважаючи
права кожного з мешканців, ми засвідчуємо готовність зробити такий крок назустріч людям”, - про це у Рівному
під час „круглого столу” за участю громади заявив засновник компанії кандидат економічних наук В’ячеслав
Сьомик.
Він запевнив, що Всеукраїнська екологічна компанія з розумінням ставиться до вимог мешканців мікрорайону
„Тинне”, хоча деякі з них є не виправданими. Ймовірно, вони зумовлені упередженостями щодо загроз
утилізаційних виробництв для здоров’я людини і продовжені браком правдивої та повної інформації про
компанію, технологічні процеси в її роботі, а також їх вплив на довкілля.
Разом з тим В’ячеслав Сьомик висловив сподівання, що такий крок Всеукраїнської екологічної компанії знайде
належну оцінку громади, міської та обласної влади й Всеукраїнський екологічній компанії буде запропоновано
інше місце для налагодження утилізаційного виробництва. З цього приводу, зокрема, керівництво компанії планує
звернутися до міського голови Рівного Володимира Хомка, голови Рівненської облради Михайла Кириллова та
голови Рівненської облдержадміністрації Сергія Рибачка.
Нагадуємо, що Всеукраїнська екологічна компанія спеціалізується на дослідженнях та експериментальних
розробках у сфері природних і технічних наук, утилізації безпечних і небезпечних відходів. Торік вона придбала
на околиці мікрорайону „Тинне”, за понад 800 м від житлової забудови, склад агрохімікатів. Приміщення місцеве
господарство десятки років використовувало для зберігання міндобрив, пестицидів і гербіцидів. Саме на базі
цього складу, після належного впорядкування території, приміщення та широкого обговорення, Всеукраїнська
екологічна компанія планувала відкрити утилізаційне підприємство. Йдеться про переробку та обробку
люмінесцентних ламп, відпрацьованих акумуляторів, батарейок, мастил, а також утилізацію медичних виробів,
зокрема, шприців. Технології, які планували використати, відповідають усім сучасним екологічним та санітарногігієнічним вимогам.
4 травня у актовій залі рівненської ЗОШ № 17 відбудуться громадські слухання щодо будівництва у Тинному
утилізаційного заводу.
У слуханнях передбачається участь представників інвестора, місцевої громади та депутатів Рівнеради. Про це
стало відомо на засіданні "круглого столу" з розгляду ситуації навколо будівництва у Тинному, яке відбулось
днями.
Нагадаємо, у Рівному, у мікрорайоні "Тинне", на вулиці Авіаторів планується будівництво завод з утилізації
люмінесцентних ламп, елементів живлення, фільтрів для автомобілів і машинних мастил. Для цього планують
реконструювати приміщення колишніх складів для зберігання мінеральних добрив.
Міський голова Рівного Володимир Хомко на недавній сесії Рівнеради запевнив, що будівництво не відбудеться
без згоди місцевої громади.
Внаслідок незаконного видобутку бурштину за останні роки знищено родючий шар ґрунту на площі понад 150 га
землі, пошкоджено 420 га лісу. На місці видобутку залишилися ями глибиною до десяти метрів. Ці проблеми
обговорювалися за участі працівників Генеральної прокуратури України на спільній нараді керівників
правоохоронних і контролюючих органів в прокуратурі Рівненської області. Одним із прикладів правопорушень у
цій сфері було наведено дії начальника районного відділу міліції Березнівського району, за вказівкою якого дві
справні мотопомпи, які були вилучені у правопорушників як речові докази незаконного видобування бурштину,
замінені макетами за винагороду в сумі дві тисячі доларів США. Наразі відомості про це кримінальне
правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також, у цьому ж Березнівському районі,
виявлено факт неправомірного видобутку бурштину на території загальнозоологічного заказника місцевого
значення «Урочище «Брище». У зв’язку з цим прокурором району зареєстровано кримінальне провадження, у
якому триває досудове розслідування. Крім цього, Рівненським міжрайонним прокурором з нагляду за
додержанням законів у природоохоронній сфері розпочато 2 кримінальні провадження за аналогічними фактами
незаконного видобутку бурштину ДП «Бурштин України» і ТОВ «Центр «Сонячне ремесло». Цими суб’єктами
господарювання за відсутності ліцензії на даний вид діяльності видобуто близько 11 тонн бурштину, вартість
якого сягає мільйонів гривень. Відтак, на нараді відзначалось, що незаконний видобуток бурштину є наслідком
бездіяльності контролюючих та правоохоронних органів Рівненської області. Акцентувалось на тому, що
належним чином не вивчається питання подальшої долі вилучених бурштину та знарядь вчинення злочину. Не
виявляються організатори видобутку, реалізації та покупці протиправно видобутого цінного каміння тощо. Робота
на вказаному напрямі триває. • Прес-служба Генеральної прокуратури України
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Ми за колгосп, але не в
нашому селі

Чималий резонанс в обласному центрі викликав спочатку паркан, який з’явився у парку Слави, а потім і
будівельний майданчик. Нині там вже тривають будівельні роботи, працює важка техніка. А ще працівники
безжально зрізують дерева.
Що саме будують невідомо. Саме через це Громадський контроль просив міського голову Рівного ініціювати
скликання позачергової сесії Рівненради.
Натомість, міський голова переконаний - скликати позачергову сесію немає потреби. По цьому питанню сесії вже
були, на яких депутати прийняли рішення про розірвання угоди, адже орендарі не сплачували ані копійки. Тож
суди по 830 метрах квадратних землі тривають і нині.
Достеменно відомо, що ця земельна ділянка належить місту. Колись її здали в оренду, але орендар нічого не
платив. Відтак, міські депутати вирішили доручити виконкому розірвати цей договір.
Однак, через так звані "чесні" суди орендар, до подій на Майдані, не давав цього зробити. Виникає одне питання:
чи володіє міська влада ситуацією в місті, якщо навіть за власну землю вона ефективно поборотися не може?
Замість реальної протидії із залученням громадськості вона пішла шляхом рутинних судових розглядів у тодішніх
"чесних" судах. А сьогодні, коли ситуація в країні докорінно змінилася, влада міста замість активних дій спокійно
чекає чергового судового розгляду.
Чому ж тоді сьогодні мер міста спокійно чекає наступного суду, спостерігаючи, як на тій землі невідомі люди
закладають фундамент і бульдозером нищать паркові дерева?
Питання залишається відкритим…
Приблизно таким принципом керуються рівняни у вирішенні долі будівництва утилізаційного заводу.
Небезпечного заводу в Тинному може не бути. «Всеукраїнська екологічна компанія допускає можливість відмови
від наміру будівництва утилізаційного підприємства на околиці мікрорайону Тинне в Рівному. Про це під час
круглого столу за участю громади заявив засновник компанії, кандидат економічних наук В’ячеслав Сьомик.
Громадськість, бізнесмени і чиновники минулого тижня зібрались, аби обговорити світовий досвід та українські
реалії утилізації небезпечних відходів. Однак дискусія знову звелася до болючої теми – будівництва
утилізаційного виробництва в мікрорайоні Тинне.
Як відомо, Всеукраїнська екологічна компанія торік придбала на околиці Тинного склад агрохімікатів. Це
приміщення місцеве господарство довгі роки використовувало для зберігання міндобрив, пестицидів і гербіцидів.
Саме на базі цього складу й планували відкрити утилізаційне підприємство. Воно мало переробляти та обробляти
люмінесцентні лампи, відпрацьовані акумулятори, батарейки, мастила, а також утилізувати медичні вироби,
зокрема шприци. Технології, які планували використовувати, за словами інвесторів, відповідають усім сучасним
екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам. Утім, громада Тинного виступила проти такого сусідства,
запевняючи, що не допустить діяльності такого підприємства.
– Ми не проти будівництва, однак воно має вестися з дотриманням існуючих норм законодавства і з урахуванням
думки громади, – зазначив в. о. начальника департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА
Олександр Курильчук.
Самі ж мешканці мікрорайону переконані, що наміри інвестора порушують законодавчі норми щодо будівництва
таких підприємств. Зокрема, земля, на якій планують облаштувати утилізаційне виробництво, має інше
призначення.
– Це сільськогосподарська земля. Я не знаю, як ви її купували, бо на неї діє мораторій. Цільове призначення
змінити не можна. На цих землях не можна займатися тим, чим ви плануєте, – заявив депутат Рівнеради, член
депутатської комісії щодо законності будівництва утилізаційного виробництва Анатолій Чугуєвець. – Крім того
згідно зі змінами до генерального плану Рівного на цьому місці передбачена житлова забудова.
Недовіру майбутня діяльність підприємства викликала й у громадських активістів.
– Утилізація батарейок здійснюється тільки у Львові. Я ніде не знайшов інформацію про те, що це можна зробити
в Шостці, – додав голова громадської організації «Рівненський центр соціального партнерства» Сергій Пінчук.
Тож після тривалої дискусії В’ячеслав Сьомик заявив, що Всеукраїнська екологічна компанія може відмовитися
від будівництва утилізаційного виробництва на спірній території. Разом з тим він висловив сподівання, що
компанії запропонують інше місце для налагодження роботи. Із цього приводу керівництво компанії планує
звернутися до міського голови Володимира Хомка та керівників області.
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Сьогодні говоритимуть про
видобуток
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Голова Рівненської ОДА:
«Розігнати копачів бурштину
так просто не вдасться»
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Сайт
новин

чесних 06.05.14

Рівненський депутат назвав
незаконний
видобуток
бурштину мародерством

У неділю, 4 травня, відповідно до розпорядження міського голови Рівного Володимира Хомка, в приміщенні ЗОШ
№ 1 відбулися громадські слухання щодо дозволу на розміщення об’єкта (заводу) з утилізації небезпечних
відходів поблизу вулиці Грунтової у місті Рівному.
Зареєструвалось 190 учасників громадських слухань. 188 з них проголосували за заборону розміщення
утилізаційного заводу на вул. Грунтовій. Загалом жителі прилеглих районів назбирали 2171 підпис проти такого
сусідства.
У слуханнях взяли участь мешканці мікрорайону “Тинне”, міський голова Рівного Володимир Хомко, депутати
Рівнеради Олександр Лащук, Олександр Нестерук, Анатолій Чугуєвець та інші зацікавлені члени територіальної
громади міста Рівного.
Нагадаємо, що слухання були організовані після того, як більше трьох сотень жителів мікрорайону Тинне
написали звернення до Володимира Хомка з проханням запобігти будівництву заводу з переробки небезпечних
відходів.
Як повідомлялося раніше, ТОВ «Всеукраїнська екологічна компанія» планувала побудувати у Рівному завод з
утилізації люмінесцентних ламп, елементів живлення, фільтрів для автомобілів, машинних мастил та інших
шкідливих для довкілля речовин. Для підприємства обрали місце на вулиці Авіаторів, 25 (мікрорайон Тинне) в в
одному з колишніх складів отрутохімікатів.
Зокрема, на початку слухань, Володимир Хомко запевнив громаду у тому, що міська влада дозволів на
будівництво заводу не давала і робити цього всупереч волі людей не буде.
- Ніяких дозволів на будівництво заводу ми не давали. А для того, щоб думка громади була вирішальною, ми й
організували повноцінні громадські слухання з дотриманням усіх юридичних нюансів. Усі повинні зрозуміти, що
з громадою рахуватися таки треба, — наголосив міський голова.
6 травня о 12 годині в Рівненській облдержадміністрації відбудеться круглий стіл на тему: "Рівненський бурштин:
від мародерства до легального видобутку".
Проблема незаконного видобутку бурштину потребує негайного вирішення. Враховуючи складну суспільнополітичну ситуацію у країні, в північних районах Рівненщині ведеться масовий видобуток сонячного каменю.
На круглому столі, що відбудеться у Рівненській ОДА, ми хочемо розробити рекомендації до законотворців щодо
налагодження легального видобутку бурштину. До участі в обговоренні запрошуємо науковців-геологів,
відповідальних посадовців, представників правоохоронних і контролюючих органів, громадських активістів, пояснив голова Рівненської ОДА Сергій Рибачок.
Також очільник області розповів про те, що повторно обговорення відбудеться орієнтовно 15 травня. Тоді на
засіданні колегії Рівненської ОДА зберуться голови адміністрацій північних районів, представники
правоохоронних органів, міністерства внутрішніх справ, екологи та народні депутати від Рівненщини.
Про це голова Рівненської ОДА Сергій Рибачок повідомив на круглому столі "Рівненський бурштин: від
мародерства до легального видобутку". Він пояснив це тим, що в людей на півночі добування бурштину
лишається одним з небагатьох способів заробітку і зрозуміло, що вони від нього не відмовляться.
Очільник Рівненщини наголосив на тому, що методи, які зараз використовують для видобутку бурштину є не
просто варварськими, а схожі на мародерство. Ні громада, ні держава від цього користі не має.
Взяти і просто розігнати їх не вийде. У цих районах складна економічно-соціальна ситуація, адже у місцевих
мешканців немає стабільного заробітку. Легалізація видобутку бурштину дозволить вирішити одразу кілька
проблем. По-перше, люди будуть працювати офіційно. Крім того, місцеві бюджети матимуть додаткові
надходження. До того, ж стане можливим вирішити екологічні проблеми, які виникають від незаконного
видобутку бурштину, - пояснив ситуацію голова Рівненської ОДА Сергій Рибачок.
Крім того, очільник області розповів власне бачення видобутку бурштину на Рівненщині. Він вважає, що спочатку
фірма повинна мати спеціальний дозвіл на видобуток бурштину, потім брати собі конкретну ділянку, на якій буде
працювати. Після того фірма повинна забезпечити працівників офіційним працевлаштуванням і соціальним
пакетом, а в результаті видобутку платити податки в державний бюджет. За словами Сергія Рибачка, потрібно
також подбати і про те, щоб видобуток бурштину був правильним з екологічної точки зору. Після видобутку
потрібно відновити ділянку та подбати про зелені насадження.
Методи, якими нині на Рівненщині нелегально видобувають бурштин - мародерство.
Про це 6 травня під час засідання круглого столу за участю керівників правоохоронних органів, громадських
діячів, профільних чиновників щодо питань видобутку бурштину заявив депутат міськради Олександр Лащук.
- Сьогоднішня зустріч має наблизити нас до вирішення проблеми нелегального видобутку бурштину. Так, як це
робиться нині - це мародерство та варварство. Ми повинні знайти рішення цієї проблеми, - наголосив Олександр
Лащук.
На зустрічі також присутні рівненські науковці, які представлять свої розробки у галузі видобутку бурштину.
За результатами круглого столу її учасники мають виробити конкретні рекомендації та ухвалити відповідну
резолюцію. Необхідні пропозиції потім направлять народним депутатам від Рівненщини. Останні мають винести
це питання на розгляд Верховної Ради. Результатом такої роботи мають бути внесені у законодавство зміни, які
стосуються видобутку бурштину.
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На Рівненщині встановили
межі 50 об’єктів природнозаповідного фонду

14.05.2014

19.05.14

Рівнянам розповіли, хто
"кришує" видобуток
бурштину,
Олександр Туз, Володимир
Захаров

Карти викрито - прізвища названо. Імена людей, які причетні до незаконного видобуток бурштину сьогодні
оприлюднили на сесії Рівненської облради. Зробили це не працівники міліції чи прокуратури, а жителі селища
Клесів. Про скандальні події на позачерговому засіданні обласних депутатів далі у сюжеті "Рівне 1".
Звинувачення мешканців Клесова змусило виправдовуватися екс-очільника області. Василь Берташ каже, ніякого
відношення до видобутку бурштину і до останніх подій в Сарненському районі не має.
Сам закликає депутатів Рівненської облради проголосувати за звернення до Парламенту. У ньому обласні обранці
вимагають негайно прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину. Проте громаду північних районів
Рівненщини, яка приїхала на сесію просте прийняття закону вже не влаштовує. Громада вимагає чітких рішень від
влади. Насамперед просить захисту від свавілля як чиновників так і заїжджих людей зі зброєю. Правоохоронці ж
звітують - після останніх Сарненських подій затримали 16 осіб, проте - відпустили практично усіх.
Проте люди вже не вірять правоохоронцям. Кажуть ті ховалися в кущах, коли почалася стрілянина. Вимагають
відставки керівника Сарненської міліції. Голова облради з громадою погоджується. Але пояснює, відповідних
повноважень не має, тож вдіяти нічого не може.
В результаті суперечок та тригодинного обговорення обласні обранці таки звернулися до Парламентарів.
Вимагають прийняти закон, який задовольнить перш за все територіальну громаду північних районів області.
Депутатам Верховної ради навіть термін визначили. Дали два місяці і обіцяють, якщо закону не буде, наступну
позачергову сесію проведуть під стінами Парламенту.
Проблеми незаконного видобутку бурштину, які раніше вирішувались підкупом продажних чиновників та
правоохоронців, тепер вирішуються із зброєю в руках. Перший бій за бурштин відбувся 9 травня неподалік
Клесова. На чолі "армії загарбників" у кілька десятків бандитів із вогнепальною зброєю був колишній боксер, а
тепер нардеп Продивус. Місцеві копачі бурштину відбили напад. Обійшлося без загиблих, були лише поранені.
У Рівненській області встановлено межі 50 об’єктів природно-заповідного фонду, з яких: 47 об’єктів місцевого
значення площею понад 2 тис. гектарів та три – загальнодержавного значення площею 42,4 тис. гектарів.
Зокрема, у 2013 році встановлено межі 9 об’єктів природно-заповідного фонду площею 273,82 гектарів, у тому
числі: 8 об’єктів площею 176,82 гектарів місцевого значення та одного об’єкта площею 97 гектарів
загальнодержавного значення – ботанічного заказника «Вишнева гора».
Крім того, на території області виконуються роботи зі встановлення меж територій 9 об’єктів природнозаповідного фонду, у тому числі Національного природного парку «Дермансько-Острозький», площа якого
становить 3,8 тис. гектарів.
Натепер на території області налічується 310 об’єктів природно-заповідного фонду на площі 181,5 тис. гектарів.
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Війна за бурштин: чотири села
в облозі
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Рівненська
обласна
державна
телекомпанія

Знову повернулися до питання
відновлення
роботи
сміттєпереробного заводу у
Рівному

29.05.14

Чотири села Рокитнівського району, жителі яких не пустили на свої поля незаконних добувачів бурштину,
повністю відрізані від світу. Влада самоусунулася, залишивши людей наодинці з озброєними бандитами. Дорога із
Рокитного на Дроздинь, Старе Село, Переходичі та Вежицю повністю перекрита. Бандити не пропускають нікого
в обидва боки. Навіть авто з хворими, яких везуть в райлікарню, та машини з харчами для сільських магазинів.
Конфлікт розпочався в понеділок й швидко переріс у справжню війну, жорстокість якої з кожним днем
посилюється через злочинну бездіяльність районного та обласного керівництва й правоохоронців. Численні
обіцянки влади покласти край незаконному видобуванню бурштину чи бодай якось врегулювати його так і
залишилися тільки обіцянками. Дійшло до того, що селяни готові взятися за зброю та стріляти один в одного.
Як вдалося з'ясувати редакції "РВ", все почалося з того, що у понеділок увірвався терпець у мешканців сіл
Дроздинь, Старе Село, Переходичі та Вежиця. Вони не захотіли далі миритися з тим, що на їхніх, навіть вже
засіяних та оброблених полях, продовжують вимивати бурштин заїжджі старателі, тож перекрили їм дорогу.
Наскільки масштабним досі залишається незаконний промисел бурштину на Рівненщині, свідчить той факт, що
того дня близько тисячі селян завернули зі своїх земель більше сотні мотопомп. У відповідь "приїжджі", в
більшості також мешканці Рокитнівського району, одразу ж дня перекрили дорогу при в'їзді в село Глинне, де
сходяться дороги із сіл Познань та Березово.
На цьому блокпості кілька десятків чоловіків почали перепиняти весь транспорт. Всі авто з мешканцями
Дроздиня, Старого Села, Вежиці та Переходичів стали завертати назад незалежно від того, куди вони прямують
— чи до своїх сіл, чи в райцентр. Селян, які їхали в маршрутках, брутально висаджували, незважаючи на вік та
стать, і це — за 20-30 кілометрів від дому.
— Це справжня вакханалія беззаконня, — обурюється старосільський сільський голова Григорій Ковалець. —
Половина з тих, хто перекрив дорогу, п'яні. Вискакують на капоти авто як мавпи, поводяться вкрай брутально, ні
на що не зважаючи. Я у понеділок віз дружину в лікарню з тиском 230 на 130, то й моє авто не пропустили.
Довелося пересаджувати її в інше авто, до людей, які поверталися з весілля в селі, вони не потрапили в
"немилість" до старателів. Мав би автомат, то перестріляв би тих виродків…
Маршрутки до наших сіл вже не ходять, бо немає кого возити — всіх висаджують, більшість на блокпості, а
декого ще в Рокитному. Машини з продовольчими товарами не пропускають. Якби міліція та влада хотіли, то за
кілька хвилин дали б раду кільком десяткам осіб, які те все організували. Але ж ні, з району приїхало начальство,
постояло, подивилося, щось пробубоніло та й поїхало геть. А безлад триває. Бо ж всі всіх знають, той знайомий,
той родич, кум чи сват…
Я телефонував нашому народному депутату Миколі Сороці в Київ, керівництву обласної прокуратури, міліції та
адміністрації, але поки ніхто реально не допоміг розблокувати дорогу та покласти цьому край. Тим часом ситуація
дедалі загострюється. Мешканці наших сіл, а це близько шести тисяч осіб, вже готові взятися за зброю, щоб
самим навести лад, якщо в нас немає влади, яка б могла припинити це беззаконня. І що буде, коли найбільш
молоді й запальні кинуться на той блокпост і знесуть його? От тоді на місце кривавого побоїща з'їдуться всі, не
тільки з області, але й з Києва. А все через те, що наші селяни не пустили мешканців інших сіл на свої городи,
завернули їх і порадили розривати і паскудити поля в себе вдома.
Тим часом міліція повідомила тільки таке:
— За фактом перекриття у Глинному автодороги місцевого значення Борове-Рокитне-Вежиця в Єдиному реєстрі
досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за фактом блокування транспортних
комунікацій. Досудове розслідування проводить Рокитнівський райвідділ міліції.
Готовністі місць відпочинку на водних об'єктах краю та профілактика пожеж у лісах і на торфяниках - ці питання
стали пріорітетними під час чергового засідання постійної комісії облдержадміністрації з техногенної безпеки.
Крім того, учасники засідання знову повернулися до питання відновлення роботи сміттєпереробного заводу у
Рівному. Нагадаємо, у червні минулого року у передмісті відкрили сучасне підприємство, яке мало переробляти
сміття на альтернативне паливо. Але вже у листопаді народні депутати внесли зміни до закону "Про відходи" і
робота такого заводу стала, фактично, незаконною. Відтак, інвестори зазнаЮть збитків, довкілля забруднюється, а
півсотні людей вже півроку залишаються без роботи.
Юрій Приварський, перший заступник голови Рівненської ОДА: "Завод необхідно запустити. Поки не буде змін
до відповідних нормативно-правових актів - він працювати не зможе. Воно на розгляді в Міністерстві. Коли
приїздив Шеремета - і ОДА зверталася до нього і власники заводу. Зараз зміни на погодженні в Кабміні".
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Володимир Салонік: „Кожен
день незаконного видобутку
бурштину – катастрофа для
Володимирецького району”

Вчені підрахували, наскільки за минулий рік на Рівненщині погіршало довкілля
Протягом 2013 р. у повітря Рівненщини викинули 12 тис. тонн забруднюючих речовин. Проте, як зазначають
екологи, це на 19% менше, ніж у 2012 р. Крім того, в атмосферу краю надійшло 1,2 млн.т. діоксиду вуглецю, який
належить до парникових газів і впливає на зміну клімату.
У 2013 р. щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на 1 км2 території області склала
0,6 т проти 0,7 т у 2012 р., на одну особу населення — 10,4 кг проти 12,9 кг. Найбільш забрудненою є територія
міст Рівного, Кузнецовська, Дубно, Острога, а також Здолбунівського, Рівненського, Костопільського та
Дубенського районів.
Основними забруднювачами атмосферного повітря в області є ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Волинь-цемент», ТзОВ
«Свиспан Лімітед», ТзОВ «Агроконцерн», ТзОВ «ОДЕК» Україна, ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря».
На підприємствах області у 2013 р. утворилося 1587,1 тис.т відходів, що на 24% більше. Утилізували лише 3,6% із
них. Загалом у спеціально відведених місцях на території підприємств накопичилось 28206 тис.т відходів.
До слова, протягом 2013 р. на охорону навколишнього природного середовища підприємства, організації та
установи області витратили 312,1 млн.грн., повідомляє управління статистики області.
Кожному з нових голів райдержадміністрації нашої області дістався свій спадок. У якомусь районі ситуація гірша,
у якомусь краща. Проте голові Володимирецької райдержадміністрації Володимиру Савоньку до багатьох інших
проблем додалася й та, що вийшла на перший план і на державному рівні – незаконного видобутку бурштину. Ця
проблема існує уже не один рік, але в останні місяці вона загострилася, можна сказати. До критичної межі і
повністю вийшла з підпілля. Економічна і політична нестабільність у державі, непрості стосунки з північним
сусідом, куди традиційно виїжджали на заробітки чимало мешканців північних районів області, надзвичайно
поглибили проблему незаконного видобутку бурштину. Своїм баченням її вирішення з ними поділився керівник
виконавчої влади району.
- Ми на Володимиреччині нині боремося в основному з помпами, а зарадити індивідуальним копачам бурштину
немає ні ресурсів, ні можливості. Коли представники контролюючих органів виїжджають у масив, де масово
копають бурштин, їх миттєво оточує півтори тисячі людей, які радять їм покинути цю територію. Узаконити це
все – не реально. Ніхто не буде платити податків. Ці люди не визначають владу. І якщо з півтори тисячі
знайдеться десять, що будуть платити податки, то це дуже добре.
Моя позиція – створити на рівні держави одне підприємство, скажімо, „Бурштин України”, яке мало б право
видобувати і скуповувати бурштин, а на рівні наших районів створити дочірні компанії, але забезпечувати їхню
охорону все одно має держава. Цих людей, що зараз копають самовільно, треба наймати на роботу, оформляти
договори, дбати про їх соціальну захищеність тощо. Переконаний, що в межах держави легше забезпечити
контроль над однією фірмою, аніж над тисячами одноосібних копачів.
На чорному ринку кілограм бурштину нині коштує від 10 до 15 тисяч доларів, а нас розвіданих записів на двох
цих родовища 145 тонн. Насправді ми ходимо по великих коштах, які проходять повз бюджет. І я переконаний,
держава вкладе сюди сьогодні кілька мільйонів, то завтра вона зможе взяти сотні мільйонів. Частина з цих коштів
піде в бюджет , а частина залишиться тут , на місці, будуть створені нові робочі місця. Який рік копають бурштин,
але менше незабезпечених людей не стає, усі йдуть у райдержадміністрацію і просять допомоги у держави.
Ситуація погіршується з кожним днем. І якщо я, скажімо, на колегії облдержадміністрації говорив, що на
території району пошкоджено бурштинокопачами 900 га, то за один день ця площа збільшилася на 23-30 гектарів.
Зволікати з прийняттям конкретного рішення на рівні держави ні в якому разі не можна. Кожен день незаконного
видобутку бурштину – це катастрофа для Володимирецького району. Нас частково рятують лише дощі, у ці дні не
копають, але якщо тільки вигляне сонечко копати виходять тисячі людей.
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Проблему побутових відходів
у Дубровиці вирішуватимуть
самотужки

Західний бурштиновий фронт

Таке рішення прийнято на координаційній раді, яка створена при голові Дубровицької районної ради. Очільники
сільських рад та керівники установ при обговоренні питань збору та утилізації твердих побутових відходів на
території району наголошували, що чекати допомоги від держави не варто.
Річ у тім, що сільські бюджети майже порожні отож, багато громад не мають можливості облаштувати полігони
для вивозу сміття, не можуть виготовити на них паспорти. Але навіть паспортизовані сміттєзвалища у селах не
вирішують питання цивілізованого поводження з відходами, поза як організованого збору відходів по дворах не
проводиться. Окремі несвідомі громадяни вивозять сміття у посадки, ліс, канави. Отож, наголошували учасники
наради, пора підійти до цього питання в більш координальний спосіб. Адже постійні штрафи сільським головам
проблеми ніколи не вирішать. Цей висновок підтримали усі присутні на зустрічі.
Кожен їх сільських голів ділився своїм досвідом утилізації сміття, але усі наголошували, що жодній сільраді
самотужки питання не вирішити, потрібні спільні зусилля усього району. Говорили й про те, що необхідно не
лише посилювати екологічну освіту населення, але й відповідальність кожного члена громади, включаючи й
штрафи за порушення правил благоустрою села.
Досвідом в цьому питанні з присутніми поділився керівник КП „Будинкоуправління” Сергій Столярень, який
запропонував прийняти районну програму, яка міститиме конкретні кроки: схема розміщення полігонів, які
будуть розраховані на декілька сільських рад; проведення конкурсу серед підприємств для надання послуг по
утилізації сміття; збір коштів громадою району на придбання потужного сміттєвоза, трактора, контейнерів для
збору сміття; заключення договорів між селянами та підприємством; прийняття норм накопичення відходів, із
чого будуть зроблені розрахунки тарифів на послуги.
Ми спільно із держадміністрацією району створимо робочу групу, яка займатиметься розробкою цієї
Програми. Затвердимо її на сесії районної ради і приступити до конкретних дій.
Інтригою ж засідання стало те , що на неї не з’явився голова РДА Юрій Лосік.
У середу жителі Сарненщини, котрі незаконно добувають бурштин, знову перекрили трасу Київ-Ковель неподалік
тамтешнього села Федорівка. Зібралося там до восьми сотень старателів.
Приводом для протесту, як розповів голова Сарненської районної ради Микола Драганчук, стало рішення
керівництва УМВС України в Рівненській області щодо наведення порядку в сфері незаконного видобутку
бурштину. Напередодні на Сарненщині начальник управління громадської безпеки УМВС України в Рівненській
області Олексій Лозян провів спеціальну нараду. Було повідомлено, що 4 червня в сумнозвісному урочищі
Гальбін, де 9 травня відбулася стрілянина, відбудеться профперевірка. Незаконним старателям був відведений час
до 9 години ранку – якщо до тих пір вони не заберуть звідти техніку, з допомогою якої видобувають «сонячний
камінь», та не заберуться звідти самі, було обіцяно все конфіскувати, а копачів заарештувати. Бійці
спецпідрозділу та відповідна міліцейська техніка уранці наступного дня таки прибули в урочище. Старателі ж
побоялися вийти на свій звичний промисел, проте їхні автомобілі можна було бачити на території села. Натомість
вони перекрили трасу Київ-Ковель неподалік села Федорівка, вимагаючи від влади та правоохоронних органів
забрати техніку та дозволити їм далі добувати бурштин. Ситуація була розпечена до крайньої межі, лунали
погрози та ультиматуми, проте обійшлося без силового варіанту. Зрештою, десь за годину, домовилися, що у
четвер зранку уповноважені для переговорів прийдуть в райдержадміністрацію, де і відбудеться зустріч з
керівниками.
Дуже складна ситуація щодо незаконного видобутку бурштину, як наголосив Микола Драганчук, й загалом у
районі. Проблем додає ще й те, що на Сарненщину масово прибувають старателі з сусідніх районів та навіть із
Кіровоградської і Житомирської областей. При цьому копачі абсолютно некеровані, місцеве населення страшенно
налякане. Якщо хтось перечить, аби копали на його землі, навіть на городах, лунають погрози.
Тим часом збігає час, який обласна рада відвела Верховній Раді для реагування на проблему та повернення до
питання розробки закону про бурштин, а про жодну реакцію й не чути.
• Роман Вістенко
Р.S. У четвер редакції стало відомо, що зустріч копачів із владою таки відбулася. Її результатом стала
домовленість, що старателі на деякий час припиняють добувати бурштин і, водночас, створять загін самооборони,
аби не пускати на незаконний промисел чужаків.
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Золотий і кривавий бурштин

Справжня війна розгорнулася на території Рівненщини через бурштин. Конфлікт, який виник у Сарненському
районі між «кришувальниками» та старателями, закінчився збройною сутичкою. Чим же так приваблює сонячне
каміння, що копачі ладні йти за нього під кулі, а «царьки» - стріляти на ураження? Аби дізнатися це, вирушаємо у
саме лігво старателів - в урочище Гальбін, що неподалік селища Клесів.
Після подій, що трапилися в районі 9 травня, місцеві мешканці «тримають руку на пульсі». На повороті до селища
Клесів цілодобово чергує автомобіль місцевої самооборони, а на вулицях можна зустріти озброєних молодиків.
Урочище Гальбін, де відбулася стрілянина, знаходиться за кілька кілометрів від населеного пункту. Очевидно,
люди побоюються помсти народного депутата, якому спалили більше десятка автомобілів. Натомість про
стрілянину говорять неохоче. Зізнаються, втомилися бути рабами та платити різним «кришам» за можливість
заробити копійчину. Мовляв, звичайні копачі зірвали здоров'я, добуваючи каміння, а ті, хто при посадах, знають
лише, як широко відкривати кишені. Розповідають, з початком весни потенційні «покровителі» бурштинового
бізнесу так і потягнулися у район. В одному з найпрестижніших готелів Сарн вільних місць не було, територія ж
довкола була заставлена дорогими автівками.
Незаконна діяльність - єдиний спосіб заробити
Заїхавши в урочище, де орудують старателі, ніби потрапляємо в інший світ: чимала ділянка посеред лісу залита
водою, довкола гудуть понад двадцять мотопомп, рукави від яких поснували територію. Земля нагадує місячну
поверхню. За кожною миючою машиною закріплена окрема бригада. Без діла тут ніхто не сидить: одні стежать за
справністю техніки, інші тичками нащупують камінці у заповнених водою ямах, треті сачками виловлюють
бурштин... Іноді копачі орудують по пахви у воді. В Гальбіні працюють не лише місцеві, а й заїжджі з інших
областей. Запевняють, з тутешніми уживаються мирно. Серед близько трьох сотень робітників є і чоловіки, і
жінки, і навіть діти.
Транспорт, яким копачі прибули на копальню, порахувати важко. Тут і старенькі розбиті «уазики», й іномарки,
квадрацикли і навіть велосипеди. Ненадовго прибув позашляховик «Рендж Ровер» без номерних знаків з
тонованим склом. Хто і чому у ньому приїздив, залишилося загадкою.
На журналістів копачі не зважають. Якщо й помічають, то просять лишень не знімати облич, аби не створити їм у
майбутньому проблем. Щоправда, знаходяться й такі, що погрожують відібрати або розбити апаратуру.
Старателі зізнаються, видобуток бурштину є чи не єдиним зарібком. Мотопомпи, кажуть, роблять самотужки:
двигун від «Мерседеса», насос, пожежний шланг, один кінець якого запускають під землю. Бурштин дещо легший
за пісок, тож вода піднімає його на поверхню. Вимите виловлюють сачками. Пристроїв, які б вказували поклади
напівдорогоцінної породи, запевняють, немає. Тож копаючи, сподіваються лише на удачу. Зізнаються, на одному
квадраті можливо зірвати чималий куш, а на сусідньому - не знайти нічого. В середньому, підраховують, на
камінні можна заробити до 500 гривень у день.
- Розуміємо, що така діяльність поза законом, проте робити це нас змушує держава, - зітхає копач років сорока. Де людям знайти легальну роботу? Часто буває так, що залишаємося у збитках: за «кришу» заплати, солярки
купи, пообідати також треба щось взяти... Ділянка, на якій зараз працюємо, другосортна. Раніше тут копали
бандити.
«Криші» віддавали більше половини заробленого
«Опікуватися» цим бізнесом, кажуть старателі, беруться усі, кому не лінь. Верхівкою ж «кришувальників»,
запевняють, був Олександр Янукович. Щоправда, особисто синочок впливового тата на копальнях не з'являвся,
приїздили люди з його команди. За можливість працювати покровителям доводилося віддавати від 50%
заробленого. Платити доводилося й міліції. Аби правоохоронці не помічали незаконного видобутку бурштину,
копачі виймали з кишені від 500 до 1000 доларів за добу. І це з однієї мотопомпи! Лише у Клесові люди
нараховують близько 300 одиниць миючої техніки. Поклади ж бурштину є у п'яти північних районах області. Цю
територію вже «охрестили» рівненським Клондайком.
Старателі зауважують, у бурштиновому бізнесі валюти гривня не існує взагалі. Усі розрахунки тут проводяться в
американських доларах. Основними ринками збуту стали Китай, Польща, Литва та Росія. Система продажу,
розповідають, досить проста: приїздить людина з грішми й на місці обмінює папірці на камінці. Що це за люди,
копачів не цікавить, аби лише гроші платили. Щоправда, бідкаються мисливці за сонячним камінням, після подій
9 травня бурштин подешевшав ледве не на половину. Селяни переконані, ціну спеціально знизили, аби їм
«насолити». Оскільки після стрілянини старателі перестали платити будь-яким «кришувальникам».
- Ціна залежить від фракцій каміння. На законному ринку кілограм бурштину діаметром зі сливу коштує
приблизно 10 тисяч доларів. Оскільки він нелегальний, ціну називають бандити. Раніше давали сім тисяч, тепер
знизили до чотирьох, - інформує один із найдосвідченіших копачів. - За шматок розміром із яблуко у Польщі
дають тисячу доларів, у нас - 500. Якщо буде прямий ринок, ми не продаватимемо товар за безцінь. Китайці самі
їхатимуть до нас. Ми готові чесно працювати. Бо незважаючи на те, намив я каміння чи ні - тисячу доларів за добу
віддати повинен. До того ж, міліція ніколи не відповідає за свої дії. Минулого року райвідділ мене «накрив», хоча
саме їм я платив за дозвіл нелегально працювати. Біля помпи забрали «Ниву» і УАЗа. Заходжу до начальника, а
він мене прямим текстом посилає, каже: «Даєш мені чотири тисячі - забираєш машини». А чого я маю платити за
своє? Тоді навіть до Пшонки на прийом їздив.
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Міліціонери бідкаються, побороти бурштиноманію їм заважає відсутність належного законодавства. Старателів
затримують за статтею 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України, санкція якої
передбачає лише штраф у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до 2
років. Але ж стражі порядку працюють! Лише з початку 2014 року відкрили 105 кримінальних проваджень за
фактом незаконного видобутку бурштину, 26 з яких уже скеровано до суду. До того ж, кримінальні справи
відкриті й проти трьох співробітників міліції, які повернули копачам конфісковані мотопомпи. А ще вилучили 72
одиниці миючої техніки, 1800 грамів бурштину. І це тоді, коли сотні кілограмів сонячного каміння нелегально
курсують за кордон.
Керівник клесівської самооборони Олександр Васильєв зазначає, видобуток бурштину треба легалізувати.
- Селище, фактично, стоїть на грошах, проте дороги розбиті, люди безробітні, рівень життя невисокий, - дивується
Олександр. - Та за ті кошти, що осідають у чужих кишенях, Клесів міг би бути найрозкішнішим населеним
пунктом. Старателі самотужки зробили у селищі спортзал, будують церкву. А на кого сподіватися? Люди самі
прийшли до держави й попросили захистити їхні права на законному рівні. Ми вирішили створити громадське
формування «Полісся», яке представлятиме інтереси копачів.
Янукович заветував легалізацію
У свою чергу депутат Рівненської обласної ради Микола Шершун заявляє: у Верховній Раді України лежить
готовий законопроект «Про бурштин», який він розробив кілька років тому, будучи народним обранцем.
Документ навіть пройшов перше та друге читання. Коли ж справа дійшла до підпису його Президентом, Янукович
у 2010 році наклав вето.
- Тоді наді мною пожартували, аби я ще й закон про сало запропонував, - каже Микола Шершун. - Згодом питання
легалізації видобутку бурштину постало знову, і знову його завалили. У розробленому мною законопроекті
передбачені всі норми та умови процедури легалізації добування каміння: ліцензію видаватиме обласна рада, а під
ці потреби реалізовуватимуться лише землі непромислового значення. У разі потреби його ж завжди можна
доповнити.
Не погоджується із думкою свого колеги один з народних депутатів, що представляють Рівненщину у Верховній
Раді, Юрій Вознюк. На засіданні позачергової сесії облради, присвяченій проблемі незаконного видобутку
сонячного каміння, можновладець заявив: легалізація призведе до війни між селянами. На його думку, вирішити
цю проблему можна одним лише бажанням. Мовляв, до закону потрібен ще й рівень совісті та чесності. А
добувати бурштин, переконаний чоловік, має тільки держава.
Тим не менше, депутати Рівненської облради поставили ультиматум парламентарям: протягом двох місяців
повинен бути прийнятий Закон «Про бурштин». В іншому випадку вони обіцяють пікетувати Верховну Раду
України.
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Рай для дикого кабана та
пекло для поліщука

Хто
гальмує
вирішення
"бурштинового питання" на
Рівненщині?

Байдужість попередньої влади по відношенню до поліщуків досягнула свого апогею: на цій благодатній землі при
потуранні місцевих правителів створили рай для диких свиней, перетворивши місцевих жителів в аборигенів,
загнавши їх у резервації.
Лише на території Зарічненського району створено 7 приватних мисливських господарств. Повсюдно місцеві
мешканці натикаються на щити, на яких написано: з собаками не гуляти, кіньми не їздити, човном не плавати. Так
охороняють спокій диких кабанів, щоб купка багатіїв могла приїжджа сюди на полювання. По селах під час
полювання ганяють джипи та звучать такі постріли, наче війна почалася. Популяція свиней зросла так, що харчів
у лісі не вистачає, вони заходять не лише на поля, а просто в села, на подвір’я до людей, на кладовища.
Ми розуміємо протести жителів району, чиї посіви та посадки з року в рік знищують дикі свині, - каже голова
Зарічненської райдержадміністрації Павло Мельник. - Нині особливо жахлива картина в селах Омит, Ніговищі,
Гориничі. Складна обстановка у Молочному та Мутвиці. Я направив туди спеціальну групу для вивчення ситуації.
За результатами її робити ми підготували листи з фотографіями знищених посівів на адресу обласної ради та
облдержадміністрації. Слід відрегулювати ситуацію з кількістю звірів, адже їх розвелося в десятки разів більше
від норми. Для цього ми направили лист в міністерство екології. Будемо наполягати на вирішення проблеми.
Відзначу, що на сьогодні не існує законодавства, яке дозволяло б селянинові вимагати від власників
відшкодування збитків. Для вирішення цього питання в уряд зверталися багато районних державних
адміністрацій. 2009 року вийшло розпорядження Кабміну, де відповідним міністерством пропонувалося
відпрацювати шляхи відшкодування збитків від диких свиней. Та все це, як у нас заведено , повисло в повітрі. Що
для можновладців якісь посіви чи посадки поліщука? Щоб було зрозуміло нашим читачам, повідомлю, що в
прикордонних із Білоруссю селах, про які сказав Павло Мельник, живуть переважно старенькі люди. Вся молодь
виїхала в Білорусь. Отож оті 10-20 соток землі для тамтешніх селян – це спосіб вижити.
Люди огороджують ділянки, вішають радіо, щоб відлякувати звіря, начують на своїх полях. Це все, що вони
можуть, бо вбивати кабана навіть під хатою, на своєму городі вони не мають права. За це передбачено штраф 10
тис. грн. Та навіть кримінальна відповідальність!
До речі простим смертним сільським мисливцям тепер до лісу зась: ліцензія на полювання на дикого кабана
коштує 2220 гривень, на козу – 1210.
Жителі Морочненської сільради на сході села прийняли звернення до обласної прокуратури „Про законність
виділення угідь для мисливських господарств”. Якимось не зрозумілим чином навіть земельні паї приватних
власників потрапили у володіння цих господарств. Селяни жодних угод з ними ніколи не укладали.
Довелося побувати на робочому засіданні у голови Дубровицької райдержадміністрації Юрія Лосіка, де теж
обговорювали питання завдання збитків мешканцям району діяльністю мисливського господарства „Залужжя”. В
селах Колки, Порубка, Заслуччя люди зібрали 186 підписів із проханням урегулювати ситуацію.
- Як виявилося, при виділенні угідь для мисливських господарств, обласна рала не погоджувала своє рішення із
сільськими громадами, не обговорювалося жодних умов діяльності цих суб’єктів господарювання, - каже Юрій
Лосік. - Уже в цьому є незаконність діяльності таких господарств. І вирішити це питання може лише обласна
влада, ми вимагатимемо цього. Та це буде колись. А сьогодні слід якось захиститися від дикого кабана. На народі
вирішили організувати захист полів силами єгерів мисливського господарства та районного виділення УТМР
спільно з громадами сіл.
Минула зима змінила всіх, вона витривала з нас мовчазного раба. Наша гідність окроплена кров’ю Небесної сотні.
За право жити разом із цивілізованою Європою наші сини гинуть сьогодні на сході країни. Ми привели до влади
нових людей. Хочеться , щоб вони бачили і чули кожну людину, а Закон став би на захист прав громадян, а не
купки багатіїв.
Вирішення питання незаконного видобутку бурштину на Рівненщині гальмують не лише депутати, а й громада,
заявив голова Рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок.
- Вирішення питання бурштину - це процес тривалий. Водночас, нерозуміння існує не тільки між депутатами, а
серед громади області, - заявив голова Рівненської ОДА.
Нагадаємо, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект народного депутата від Рівненщини Миколи
Кучерука про видобуток бурштину. Голова Рівненської ОДА Сергій Рибачок зазначив, що має інформацію про
підготовку і інших альтернативних законопроектів.
Наради щодо питання бурштину проходять ледь не кожного дня, - зазначив він. - Водночас, існує певне
нерозуміння з боку місцевих мешканців, які не хочуть усвідомлювати, що той спосіб видобутку бурштину, який
існує нині, є незаконним, і так просто дозволити їм це робити - теж неправильно, - підсумував Сергій Рибачок.
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У гармонії з природою

Державне підприємство ”Володимирецьке лісове господарство” – найбільше в Україні за своєю територією. І в
тому його особливість. А однойменне лісництво – одне їз найкращих підрозділів підприємництва. Сюди завітали,
щоб повідати про будні лісників. І хоч лісничий Іван Свирид того дня перебував у відрядженні, про все повідав
його помічник Василь Мороченець.
- У лісівничій галузі, - каже пан Василь , - працюю вже майже два десятки літ. Обіймав посади майстра лісу,
лісника, старшого майстра. Останні дев’ять років, є образно, кажучи, правою рукою лісничого. Володію усією
інформацією щодо сану справ. Нагадую, що загальна площа нашого підрозділу становить близько п’яти тисяч
гектарів. Більшість із них - м’яколистяні породи дерев – вільха, береза, осика. Решта – дубові насадження. До
речі, саме в них полюбляють відпочивати володимирчани і гості нашого краю. Зокрема, всім знайоме урочище
„Дубина” вабить земляків і туристів.
Далі мова пішла про пріоритети лісничої справи – лісовідновлення, охорону лісу, створення нових насаджень. До
речі, таких лише на навесні цього річ створено на площі 13,4 гектара. До того ж на 10 гектарах поновлено
природний фонд. А ще посіяно на сіянці сосну звичайну на 15 сотках, їз них у майбутньому виростуть нові
лісонасадження.
Окрім буденних клопотів, за словами Василя Михайловича, лісники надають допомогу в доставці дров для
бюджетних організацій, закладів соціально-культурного призначення, пенсіонерів, інвалідів, багатодітних,
малозабезпечених, ветеранів лісової галузі. Цим займаються трактористи. У лісництві діє також електронний
облік деревини за допомогою КПК. Саме ж приміщення лісництва оновилося. Тут утеплили фасад і встановили
нові енергозберігаючі метало пластикові вікна.

Отримання
дозволів
на
видобуток
бурштину
спростить законопроект, який
зареєстрував Микола Кучерук

Народний депутат України Микола Кучерук зареєстрував проект Закону України ”Про внесення змін до Кодексу
України про надра щодо видобування корисних копалин з проявів, що мають промислового значення”
В обґрунтуванні необхідності прийняття цього законопроекту зазначено, що його розроблення обумовлене
неохідністю правового врегулювання видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового
значення. На сьогодні законодавча база орієнтована включно на промислове видобування корисних копалин, що
вимагає значних коштів. Дозволи на цю діяльність мають видаватися на основі всебічного аналізу і ця процедура
займає багато часу. Як наслідок – видобування корисних копалин під силу лише достатньо потужним
підприємствам.
Водночас в Україні наявна велика кількість проявів корисних копалин, які економічно не вигідно розробляти
промисловими методами. Це відноситься до залишків, виснажених після закінчення промислового видобування, а
також від початку розсіяних та незначних проявів. Зокрема на сьогодні це стосується проявів бурштину, вугілля,
розсіяних елементів, родовищ мінеральних вод, які можуть розробляти фізичними особами та невеликими
артеріями для власних та місцевих потреб.
Необхідність вирішення цієї проблеми зумовлена тим, що в умовах фінансово – економічної кризи великого
поширення набуло незаконне видобування зазначених корисних копалин. Такі роботи проводяться без
дотримання безпечних умов праці та вимог природоохоронного законодавства, що призводить до травмування та
загибелі людей, варварського ставлення до природи та ландшафтів, втрат надходжень до державного бюджету, а
крім того сприяє росту ”тіньового” сектора економіки та загостренню криміногенної обстановки.
Вирішення зазначених проблем подальшого удосконалення законодавства про надра в частині видобування
корисних копалин з проявів, що не мають промислового значення, запровадження цивілізованого ринкового
механізму здійснення цієї діяльності.
Прийняття цього Закону дозволить законодавчо врегулювати видобування корисних копалин з прояві, що не
мають промислового значення. Зокрема, запровадить спрощену та скорочену процедуру отримання відповідних
дозволів, зменшить витрати підприємців для започаткування такої діяльності , що спрямує її у законне русло,
збільшить надходження до Державного і місцевих бюджетів поліпшить безпеку праці, забезпечить відновлення
земель на відпрацьованих площах, створення нових робочих місць.
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Комплекс
з
переробки
радіоактивних відходів – на
контролі в Енергоатомі

Заява про екологічні наслідки

Чергові засідання штабу будівництва комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (КПРАВ)
розпочалося на проммайданчику Рівненської АЕС з огляду будівлі КПРАВ
Виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки ДП „НАЕК” Енергоатом”
Наталія Шумкова оцінила стан робіт, проведених із часу попереднього засідання у квітні поточного року.
Нинішня порада проходила у форматі відео конференції за участю представників дирекції ДП „НАЕК
„Енергоатом”, відокремлених підрозділів компанії, відповідних за постачанням та виготовлення обладнання,
спеціалістів атомних станцій, Київського наукового – дослідного проектно - конструкторського інституту
„Енергопроектів”.
За результатами обходу Наталія Шумкова констатувала: реалізація проекту розпочалася, підрядник приступив до
виконання будівельних робіт – наступного тижня розпочнеться укріплення ґрунтів в основі будівлі. У ході наради
було окреслено коло питань, які потребували спільного обговорення. Зокрема, йшлося про графік авансування
робіт, платежі, роботу з підрядниками, постачання обладнання ВП „Атоменергомаш”, замовлення спеціальних
установок КПРАВ з дезактивації металу, очищення масел, цементування.
Заступник головного інженера КІЕП Тетяна Байбузенко звернула увагу на додаткові вимоги, що призведуть до
необхідності коригування проектної документації та відстрочення термінів. Вона повідомила, що існуючу
будівлю КПРАВ треба зміцнити монолітним залізобетонним каркасом. Наталія Шумкова наголосила на
необхідність інтенсифікації робіт щодо реалізації проекту, деталізації робочих графіків, необхідності проведення
станційних тижневих штабів на пусковому комплексі КПРАВ.
діяльності в результаті експлуатації дев’ятиповерхового житлового будинку та паркінгу в районі вулиць
Буковинської та Гетьмана Виговського в м. Рівне
1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Паркінг проектується з метою задоволення потреб
населення м. Рівного місцями для збереження власного автотранспорту. Замовником проекту виступає УКБ
виконавчого комітету Рівненської міської ради, інвестором – ТзОВ «Реноме – Комфорт». Проект розробило ПП
«ТВФ Тріада».
Проект передбачає будівництво дворівневого автомобільного паркінгу місткістю 100 машино-місць. Паркінг
обладнано системою внутрішнього протипожежного водопроводу та електроосвітлення, опалення та вентиляція –
відсутні. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння – 20 л/с від двох пожежних гідрантів.
2. Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості
виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Ступінь екологічного ризику планової діяльності та впливу на
умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальний за умови виконання всіх
вимог, передбачених проектом у частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації об’єкта
3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення
планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності згідно з екологічними стандартами і
нормативами. Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють
зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкта, знизити до мінімуму вплив негативних факторів,
що діють на повітряний простір.
Спеціальних заходів щодо зменшення викидів в атмосферу не потрібно у зв’язку з незначною їх кількістю.
4. Перелік залишкових впливів. Рівень забруднення атмосферного повітря речовинами з врахуванням викидів від
сусідніх дев’ятиповерхових житлових будинків та існуючого фону становить: оксидів азоту – 0,9926 ГДК, оксидів
азоту – 0,099 г/с (0,757 т/рік), оксиду вуглецю – 0,014 г/с (0,13 т/рік), метану – 0,01 т/рік.
Прийняті в проекті рішення враховують усі вимоги екологічного та санітарного законодавства і забезпечують
експлуатаційну надійність об’єктів навколишнього середовища.
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Зберегти найцінніше - землю

17 червня 1994 р. в м. Париж, Франція, була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелювання.
Не дивлячись на назву, Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням не стосується процесу утворення чи
розширення пустель як таких. Її метою є консолідація світових зусиль для боротьби з різними видами деградації
земель під впливом природних та антропогенних чинників. Саме тому, в 2002 р. Україна приєдналася до
Конвенції (Закон від 4 липня 2002 р. №61-IV).
Від стану земель значною мірою залежить екологічна ситуація у Рівненській області. Найвищі
показники сільськогосподарської освоєності території мають центральні і південні райони Рівненщини. Ступінь
розораності сільськогосподарських земель значною мірою характеризує їх екологічну стійкість. Розораність
сільгоспугідь області досягає 70%. Крім того, розорювання та інтенсивна експлуатація осушених органогенних і
мінеральних ґрунтів легкого гранулометричного складу призвело до активного розвитку вітрової ерозії та інших
негативних наслідків, адже в області знаходяться значні площі осушених земель.
За останніх п’ять років, починаючи з 2009 р., структура земельного фонду дещо змінилася - площа
сільськогосподарських угідь зменшилась на 3,4 тис. га, у тому числі, площа ріллі зменшилась на 0,5 тис. га,
сіножатей і пасовищ на 2,9 тис. га, перелогів не змінилась. Натомість збільшилась площа лісів та інших
лісовкритих територій − на 2,2 тис. га, забудованих земель - на 2,7 тис. га.
Потужними стабілізуючими компонентами сучасних агроландшафтів, що забезпечують збалансоване
функціонування агроекосистем, є природні луки й пасовища. Питома вага сіножатей і пасовищ в області
становить
12,8 %. Проте слід зазначити, що після аварії на ЧАЕС саме поліські пасовища і сіножаті зазнали
найбільшого радіонуклідного забруднення і на цей час продовжують залишатись найбільш критичними
екосистемами, які потребують застосування комплексу протирадіаційних заходів (реструктуризації
землекористування, спеціальних способів обробітку ґрунту, внесення підвищених доз хімічних меліорантів,
фосфорно-калійних мінеральних добрив і інших радіопротекторів). Застосування протирадіаційних заходів
дозволить зменшити рухливість радіонуклідів та підвищити продуктивність і якість урожаю
сільськогосподарських культур.
Існування територій та об’єктів природно-заповідного фонду та розвиток екологічної мережі області
покликано забезпечити екологічну рівновагу в екосистемах, збереженню ландшафтів та біоресурсів регіону. За
останні 20 років площа природно-заповідного фонду в області збільшилася більш ніж у 1,5 рази. Нині до нього
входить 310 територій та об’єктів загальною площею 181,5 тис. га, що складає 9,05 % від загальної площі області.
Проте в цілому спостерігається значне відставання у розвитку системи територій та об’єктів природнозаповідного фонду порівняно з країнами Європи, де показник заповідності становить у середньому близько 15
відсотків.
Все більшої гостроти для області набуває забруднення навколишнього природного середовища
відходами виробництва і споживання. Нараховується понад 850 підприємств, установ і організацій, виробнича
діяльність яких пов’язана з утворенням промислових та побутових відходів. Обсяг накопичення відходів І-IV
класів станом на 01.01.2014 р. становить понад 28,2 млн. тонн, у тому числі відходів I-IІІ класів небезпеки – 16,7
тис. тонн.
Серед основних екологічних проблем, пов’язаних з утворенням та розміщенням промислових відходів є
накопичення 15,4 млн. т фосфогіпс - дигідрату − відходів від виробництва фосфорної кислоти ПАТ „Рівнеазот” у
відвалі площею 58,2 га та 117,6 тис. т азбестоцементних відходів ТОВ „Волинь-шифер” на площі 2,5 га.
Впродовж 2011-2012 рр. з території області вивезено на утилізацію непридатних пестицидів в
кількості 172,4 тонни. За результатами інвентаризації станом на сьогодні в 11 районах області ще зберігаються
залишки непридатних пестицидів в кількості 47,4 т. Департаментом екології та природних ресурсів
облдержадміністрації направлено повторний запит на виділення коштів у 2014 році до Мінприроди України на
проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них.
Окремо необхідно зазначити, що з с. Шубків Рівненського району вивезено та передано на
знешкодження відпрацьовані люмінесцентні лампи, які були накопичені у складському приміщенні казарми
колишнього військового містечка. Вивезення відпрацьованих ламп здійснювалось протягом 2012-2013 років за
рахунок коштів обласного та Рівненського районного природоохоронних фондів.
Основним способом видалення твердих побутових відходів на сьогодні в населених пунктах області – є
їх захоронення на полігонах і сміттєзвалищах, що займають площу 122,1 га. Більша частина полігонів
перевантажена, практично на жодному з них не знешкоджується фільтрат. Крім того, багато несанкціонованих
сміттєзвалищ засмічують довкілля і є основними забруднювачами ґрунтів.
Одним зі шляхів зменшення навантаження на довкілля та вирішення питання поводження з відходами є будівництво заводів з переробки твердих побутових відходів. У 2013 році введений в експлуатацію завод з
переробки побутових відходів міста Рівне, що побудований на території Шпанівської сільської ради Рівненського
району. Однак, на даний час, завод тимчасово не працює у зв’язку із не вирішенням питання щодо встановлення
тарифу на переробку сміття.
Для зменшення об’ємів накопичення побутових відходів на сміттєзвалищах в містах Рівненщини запроваджується
роздільне збирання твердих побутових відходів. А саме, в місті Дубно збирання відбувається за 3 компонентами:
пластик, скло, папір, в Острозі – за 2 компонентами: пластик, скло,
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Таку тему обговорювали учасники круглого столу на Рівненській АЕС. Засідання проводилося під час прес-туру
на РЕЕС журналістів центральних та регіональних ЗМІ, представників громадських та професійних енергетичних
організацій.
Ініціатором зустрічі виступила асоціація „Український ядерний форум”, яка за підтримки ДП „НАЕК
„Енергоатом” та ВП РАЕС організувала круглий стіл за темою „Ядерна енергетика та її внесок у пом’якшення
зміни клімату” у рамках проведення Євросоюзом Тижня сталої енергетики в Україні.
На зустрічі виступив директор з питань інституційного розвитку Асоціації „УЯФ” Олексій Ананенко, який
представив енергетичну політику ЄС в контексті зміни клімату. Більш детальною була доповідь Голови
спостережної ради Фонду цільових екологічних інвестицій Олексія Хабатюка. Він проаналізував стан та
перспективи розвитку української енергетики, обсяги викидів підприємств різних видів енергогенерації, їх
впливів на утворення парникових газів. На його думку, потенціал ядерної енергетики з точки зору зменшення
викидів двооксиду вуглецю заслуговує уваги.
Екологічною вважають атомну енергетику й фахівці РАЕС. Про незначну кількість викидів та скидів свідчать
дані спостережень служби охорони навколишнього середовища та цеху радіаційної безпеки.
Під час відвідування лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки метеорогол Інна
Тихомирова продемонструвала спеціальне сертифіковане обладнання для контролю метеопараметрів Вона
зазначила, що за результатами метеорологічних спостережень 2006-2013 рр. середньорічні температури повітря в
районі розташування РАЕС дещо вищі за кліматичну норму, що вписується в загальноосвітній тренд зміни
температури.
- Наші реальні справи, - підкреслив Сергій Боришкевич, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної
безпеки, - наше прагнення до зменшення впливу на екосистему підтверджує сертифікат міжнородно визнаного
органу TUV NORD, виданий у 2007 році, на відповідність вимогам стандарту ISO 14001:2004 „Система
менеджменту навколишнього середовища. Вимога настанова із застосування”. Щорічні наглядові аудити також
підтвердження безперервність роботи із вдосконалення системи менеджменту навколишнього середовища.
Директор з питань інформації Асоціації „УЯФ” Ольга Кошарна вважає дуже корисними тематичні зустрічі на
підприємствах автономної енергетики, де учасники мають змогу особисто впевнитися у відкритості, екологічності
та професійності у ядерній галузі.
"Сьогодні, ми разом з жителями мікрорайону Боярка та Тинне виявили на вул. Калинова і вул. Грунтова поблизу
"Плодорозсаднику" 7 бетонних контейнерів з небезпечними відходами. Не деяких з них відсутнє маркування, на
деяких містяться написи "отрута", "небезпечно". Поруч знаходяться фруктові дерева плодорозсаднику і посіви
дикої коноплі", - пише у ФБ депутат Рівнеради Олександ Лащук.
Ці контейнери з'явились, за словами місцевих жителів, в лісозмузі нещодавно.
На одному з контейнерів при зовнішньому огляді було виявлено підтікання невідомої хімречовини.
Зараз на місці еконебезпеки працюють відповідні служби.
"Власники контейнерів не зголосились, проте на місце події приїхав колишній керманич Рівненського району
Микола Свінтозельській. Він в розмові зі мною повідомив, що ці отруйні блоки зі всієї області. На моє запитання,
хто власник і хто ці контейнері, привіз Микола Свінтозельський повідомити не зміг", - додав депутат.
Депутат Лащук виміряв їх радіаційний фон
Сьогодні депутат міської ради Олександр Лащук виміряв радіаційний фон контейнерів, які місцеві мешканці
знайшли у Тинному. Результати показали 24-25 мкР / год. У той же час у Рівному показники — 16-17 мкР / год. А
типові значення радіаційного фону повинні бути на вулиці — 8-12 мкР / год.
До слова, контейнери мають власника — ТДВ «Плодорозсадник». Вони раніше лежали у приміщенні складу
отрутохімікатів підприємства, проте оскільки склад взяли в оренду, контейнери винесли назовні. Всередині —
пестициди, які збереглися ще з часів СРСР.
У департаменті екології запевняють, що контейнери надійні, і якщо їх ніхто не руйнуватиме, простоять ще 200
років без шкоди для навколишнього середовища.
Позавчора депутат Олександр Лащук разом із жителями мікрорайонів Боярка та Тинне виявив поблизу
плодорозсадника в районі вулиць Калинової і Грунтової сім бетонних контейнерів із небезпечними відходами.
Попри те, що дехто з місцевих жителів заявляв, що вони з’явилися в лісосмузі нещодавно, до вечора вже
з’ясувалося, що насправді контейнерам із отрутохімікатами вже з 15 років, просто їх перемістили з попреднього
місця, де був склад отрутохімікатів, трохи в бік, бо на місці того складу планували збудувати утилізаційний завод.
– Із цього приводу був величезний галас у Рівному, – прокоментував ситуацію міський голова Рівного Володимир
Хомко. – Я виїжджав дивитися на ті контейнери сам, викликав начальника міліції і планували відкрити
кримінальну справу за фактом. Але вже до вечора розібралися, що контейнери лежать там багато років. Вони
лежать на території плодорозсадника і знаходяться на його відповідальному збереженні. Контейнери –
герметичні, й ніякої загрози в собі не несуть. Щоб пересвідчитись у цьому, ми викликали лабораторію облСЕС і
зробили необхідні аналізи. Цим займається обласна екологічна служба, яка повинна змусити власника вивезти
контейнери на утилізацію. Торік з області вивезли майже 70 відсотків подібних відходів, залишилась приблизно
третина. Власне кажучи, про цю історію є приказка: «Багато галасу з нічого».
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Надано інтерв’ю

Щодо стану збереження контейнеризованих непридатних у використання пестицидів, що знаходяться в с. Тинне
на вул. Калинова та вул. Грунтова
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Найбільше отрутохімікатів на
Здолбунівщині

44 забетонованих контейнери з отрутохімікатами досі зберігають на Рівненщині.
Їх мали вивезти ще два роки тому, коли з області ізраїльська компанія забирала на утилізацію залишені від
колгоспів пестициди та гербіциди, проте тоді на всі не вистачило коштів. У департаменті екології планують, що
цього року з держбюджету таки дадуть гроші й Рівненщина назавжди позбудеться отрутохімікатів. Проте поки що
контейнери зберігають по різних селах.
Найбільше — 12 контейнерів на 1-1,5 тонни отрутохімікатів — є на Здолбунівщині: по два у Спасові, Малій
Мощаниці та Ільпині 2, по одному контейнеру у Ільпіні, Глинську, Дермані, Півчому, Гільчі 2 та Дермані 2.
На разі по різних селах Рівненщини зберігаються 44 забетованих контейнери з отрутохімікатами, які мали вивезти
ще два роки тому, коли з області ізраїльська компанія забирала на утилізацію залишені від колгоспів пестициди та
гербіциди. Проте тоді на всі не вистачило коштів. Відтак, у департаменті екології сподіваються, що цього року з
держбюджету таки виділять гроші й Рівненщина нарешті позбудеться небезпечної спадщини.
Щоправда екологи запевняють, що отрутохімікати у забетованих контейнерах не несуть небезпеки. До того ж
термін придатності контейнерів нібито 200 років. Однак небезпечне сусідство селян таки тривожить. А найбільше
нині законсервованих отрутохімікатів (12 контейнерів на 1-1,5 тонни) зберігається на Здолбунівщині: по два – у
Спасові, Малій Мощаниці та Ільпині – 2, по одному контейнеру – у Ільпіні, Глинську, Дермані, Півчому, Гільчі-2
та Дермані-2.
Є вони й у Рівному. Зокрема, сім контейнерів на території „Плодорозсадника”. Шість – у Березнівському районі:
по два у Яцьковичах, Маринині та Грушівці. П’ять – у Рівнеському районі: чотири у великій Омеляні та один у
Зорі. Чотири контейнери – у Дубровицькому районі: по два у Дубровиці та Трипунті.
Три – у Дубенському районі: по один у Привільному та два у Рачині. Два контейнери є в селі Світанок Корецького
району, два – в селі Верхів Острозького району. По одному – в селі Дружба Радивилівського району та у селах
Карпилівка й Борове Рокитнівського району.
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70 мільйонів
сміття?

викинули

у

Саме стільки коштував сміттєпереробний завод, який збудували неподалік Рівного за кошти інвесторів. У червні 2013-го його
урочисто відкрили і… благополучно закрили менш ніж за півроку. Працювати підприємству не дозволяють зміни до закону про
відходи, які набули чинності ще до відкриття заводу. Мало того, через неузгодженість законодавства на цей час в Україні не може
нормально працювати жоден сміттєпереробний завод. Будівництво сучасного сміттєпереробного заводу в Рівному тривало три
роки. Споруджували його за кошти іноземних інвесторів на принципах державно-приватного партнерства. Проект обійшовся у 70
мільйонів гривень. Планувалося, що підприємство щорічно перероблятиме до 120 тисяч тонн побутових відходів, тобто від 70 до
90 % сміття, яке зараз звозять на сміттєзвалища Рівненщини, і повністю окупить себе за 20 років.
Урочисте відкриття сміттєзаводу відбулося 25 червня 2013-го. На нього навіть приїхав тодішній міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков, який запевнив присутніх, що цей завод – перша ластівка, і незабаром по всій країні відкриватимуть подібні підприємства. Та виверти нашого заплутаного законодавства зупинили процес на самому початку.
Як сталося, що завод відкривали, вже знаючи про законодавчі перепони, ми запитали в директора ТзОВ «Санком-Рівне»
Святослава ЄВТУШЕНКА: – Річ у тому, що завод почали будувати ще в 2011 році. А в листопаді 2012-го в країні прийняли зміни
до закону «Про відходи», де було сказано, що тариф на переробку побутових відходів затверджує Національна комісія з питань
житлово-комунального господарства. Та є одне «але»: комісія затверджує тарифи тільки тих підприємств, які пройшли у неї ж
процедуру ліцензування. Але відтоді і до сьогодні переробка та захоронення побутових відходів в Україні є неліцензійними
видами діяльності. От і вийшло, що сама діяльність підлягає обов’язковій тарифікації, а тарифікація, у свою чергу, встановлюється
на основі ліцензії, якої у заводу бути не може. Коло замкнулося.
Як пояснив керівник «Санкому», завод усе-таки вирішили добудувати і ввести в експлуатацію, сподіваючись, що до того часу
законодавчі розбіжності будуть виправлені.
– Тим паче, що ми досить плідно спілкуємося з депутатськими комісіями у Верховній Раді, Кабінетом Міністрів і самі брали
активну участь у створенні законопроекту № 2295 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з
побутовими відходами». Я теж входив до групи, яка брала участь у редагуванні цього закону, адже він мав урегулювати всі
розбіжності. Законопроект планували затвердити до жовтня 2013-го, але з якихось причин цього так і не сталося. Сьогодні
пишеться новий закон про відходи, і ми надсилаємо власні пропозиції до нього, тобто якоюсь мірою також беремо участь у його
створенні. Але поки він буде написаний і потрапить до Верховної Ради, пройде багато часу, якого в нас немає. Між тим, ситуація з
побутовими відходами стає критичною: сміттєзвалища переповнюються, екологія погіршується, а побудований інвесторами
сміттєпереробний завод простоює.
Тож керівництво товариства «Санком» вирішило діяти самостійно. Із 7 липня в Рівному розпочався збір підписів під петицією до
Президента України, Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра про негайне відновлення роботи сміттєпереробного заводу.
Організатори акції наголошують, що це підприємство не тільки покращить екологічну ситуацію в області, а й зменшить нашу
залежність від російського газу.
– Так, це бізнес, але ми знаємо, що у світі ще не винайдено самоокупних технологій переробки сміття. Загалом ця галузь – або
дотаційна, або перебуває на державному субсидуванні. В Україні є сміттєспалювальні заводи, є сортувальні станції, але
Рівненський сміттєпереробний завод, крім сортування, перероблятиме сміття на альтернативне паливо. Щоб якось підштовхнути
нашу владу до вирішення проблеми, ми й організували збір підписів під петицією до Президента і Верховної Ради з проханням
негайно запустити сміттєзавод у Рівному й одночасно створити єдині «правила гри» для розвитку подібних підприємств по всій
країні, – пояснив Святослав Євтушенко.
Санкомівців підтримують і пересічні рівняни, і природоохоронці. Повністю погоджується з необхідністю сучасної переробки
відходів в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олександр КУРИЛЬЧИК:
– Проблема з розміщенням сміття і його утилізації – першочергова для нашої області, – каже він. – Тому те, що один із перших
заводів з переробки побутових відходів, побудований на теренах Рівненщини, не працює, – це дуже погано. Сподіваємося,
найближчим часом він усе-таки розпочне свою роботу.
Сміттєпереробні заводи, наголошує Олександр Курильчик, сьогодні дуже потрібні, бо в нашій області полігони для сміття
перевантажені.
– У Кузнецовську, в Дубні і, звичайно, в Рівному це вже реальна проблема, – наголошує він. – У селах також накопичується багато
сміття на сміттєзвалищах, а сільські ради не мають вільної землі для їх розширення. Тому одним із основних заходів, які б дали
позитивний ефект, є будівництво сміттєпереробних підприємств для утилізації побутового сміття. На жаль, кошти на це в державі
відсутні, інвесторів не вистачає. Та якби запрацював уже побудований завод, то він розвантажив би 70–80% сміттєзвалищ області
й одночасно давав би сировину для здолбунівського цементного виробництва. Звичайно, було б дуже добре, якби такий завод був
не один, адже ми пам’ятаємо, як ще два роки тому Тернопільщина завозила свої побутові відходи на Рівненщину, бо їм не було
куди їх подіти. Якщо у нас найближчим часом не з’явиться можливість утилізувати своє сміття, то за кілька років матимемо таку
ж ситуацію.
Довідково. Полігон для сміття займає 21,9 гектара. Його було засновано в 1959 році, загальний обсяг видалених відходів на цей
час склав 5122,9 тисячі тонн. Розрахунковий термін експлуатації полігону – 2018 рік, а проектний обсяг видалених відходів –
5568,6 тисячі тонн. Хоча санстанція постійно перевіряє стан сміттєзвалища, бере проби ґрунту та води і зазначає, що небезпеки
для міста немає, сміття все ж гниє та час від часу загоряється, виділяючи у повітря отруйні речовини. Як кажуть екологи,
загоряння – наслідок відсутності сортування відходів.
Із введенням у дію сміттєпереробного заводу всі відходи будуть посортовані, а на полігон вивозитимуть виключно сміття
природного походження, яке добре розкладається в ґрунті, збагачуючи його. Всі інші відходи перероблятимуть на альтернативне
паливо. Сьогодні питання переробки побутових відходів стоїть досить гостро, підкреслює еколог. А робота заводу – це не просто
вирішення проблеми сміття, а й додаткові робочі місця, і зменшення антропогенного навантаження на наше довкілля.
– Сміттєпереробний завод нам потрібен як ніколи, – зауважує начальник міського управління житлово-комунального господарства
В’ячеслав БЕРЕЖНЮК. – Альтернативи цьому підприємству в Рівному немає. Коли воно працюватиме, зменшаться обсяги сміття,
яке осідає на полігоні. Тим паче, нині, коли потрібно скорочувати обсяги споживання газу, цей завод дасть нам таку можливість,
переробляючи відходи на альтернативне паливо. Таких заводів в Україні взагалі дуже мало, тому ми обома руками за відновлення
роботи Рівненського підприємства з переробки побутових відходів.
Зрозуміло, що в державі багато проблем і крім сміття, але кому потрібні будуть багаті українські землі, якщо їх поглинуть купи
непотребу? Поки не врегулюють законодавчі акти, від яких залежить робота сміттєпереробних підприємств в усій Україні,
збиратимемо сміття на полігонах та сміттєзвалищах, дратуючи величезними горами відходів і себе, і Європу.
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Прокуратура з’ясовує, чи
законно розташовані
контейнери з відходами у
лісосмузі

Покарали сто посадовців
За неналежну охорону лісів.

Прокуратурою міста Рівне винесено постанову про проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і
застосуванням законів у Рівненській міській раді та ТДВ «Плодорозсадник» щодо додержання вимог
законодавства про відходи та іншого законодавства у сфері охорони навколишнього природнього середовища.
Підставою для перевірки стали повідомлення у засобах масової інформації про виявлення жителями міста на
вулицях Калиновій і Ґрунтовій 7 бетонних контейнерів із токсичними відходами.
Розуміючи, яку небезпеку можуть становити ці контейнери для жителів Рівного, прокуратурою міста негайно
залучено спеціалістів Держекоінспекції у Рівненській області та Рівненського міського управління ГУ
Держсанепідемслужби в області.
З’ясовано, що зазначені контейнери відповідно до акту інвентаризації місць накопичення заборонених і
непридатних для використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин знаходяться на
зберіганні у ТДВ «Плодорозсадник».
Згідно з актом Рівненського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України вже відомо, що рівень
зовнішнього гамма-випромінювання біля цих об’єктів відповідає нормативним показникам. Також залишкових
кількостей пестицидів у ґрунті не виявлено, так само як і не виявлено шкідливих речовин, пов’язаних із
зберіганням токсичних відходів, в повітрі та воді. Загрози здоров’ю та життю людей немає.
Чому контейнери опинилися у лісосмузі, а не розміщені в спеціально відведеному місці — ще з’ясовується. Про
результати перевірки прокуратура міста Рівне повідомить додатково.
Незаконні порубки лісу залишаються одними із головних проблем довкілля, що завдає значної шкоди для
економіки держави. Це засвідчили перевірки, що їх провели працівники прокуратури Рівненської області.
Діяльність працівників державної лісової охорони щодо дієвого контролю за збереженням лісів залишається
малоефективною. Ними виявляються факти лісопорушень лише у... поодиноких випадках, а прокуратурою —
систематично. На Рівненщині досі залишається невирішеною низка проблемних питань у сфері довкілля. Про це
свідчить інформація, яку на колегії у прокуратурі області оприлюднив заступник прокурора області Андрій
Боровик. Зокрема, невиправданими є факти неналежного реагування працівників Державної лісової охорони на
нещадні рубки лісів. Невстановлення лісопорушників унеможливлює відшкодування державі значних
економічних збитків.Досі потребують відновлення порушені незаконним видобутком бурштину 400 га лісових
угідь. Із 427 місць видалення відходів залишаються не паспортизовані 32%. Утилізації потребує в області 47 тон
токсичних відходів (заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів). Не поновлено 145 дозволів на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктами господарювання та 151 дозвіл — на спеціальне
водокористування.
Колегія зазначила, що погіршенню екологічного становища регіону сприяє, передусім, відсутність дієвого
державного контролю, тому зажадала від присутніх керівників контролюючих органів пояснень та пропозицій
щодо шляхів виправлення недоліків та прорахунків.
За результатами перевірок у сфері довкілля органи прокуратури Рівненщини цьогоріч зареєстрували 8
кримінальних проваджень, притягнули до дисциплінарної відповідальності 175 посадових осіб, з яких 147 —
органів державного контролю та 28 — державної виконавчої влади і місцевого самоврядування. За документами
прокурорського реагування відшкодовано 71 тис грн., упереджено незаконне використання 5,2 тис га лісу. За
позовами прокурорів стягнуто 775 тис грн. та зобов’язано виконати природоохоронні заходи на суму понад 300
тис грн.
Зокрема, у діях посадовця одного сількогосподарських виробничих кооперативів прокурор Дубровицького району
виявив службову недбалість, яка виразилась у неповідомленні про незаконні рубки дерев, що призвело до втрати
повноти деревостану нижче критичної межі на ввірених лісових ділянках та економічних збитків державі на суму
понад 80 тис грн. За цим фактом прокурор розпочав досудове розслідування.
Прокурор міста Рівного встановив, що на території «Пагорбу Слави», що на Кивїській, працівники житловобудівельного кооперативу незаконно зрубали 69 сироростучих дерев. Загальний розмір шкоди державі склав
майже 110 тис грн. За цим фактом прокурор зареєстрував кримінальне правопорушення за фактом зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми, що спричинило тяжкі наслідки. Триває розслідування, яке доручено проводити міліції.
З метою упередження незаконного використання 5,2 тис га лісу одним із товариств Здолбунівського району,
рівненський міжрайонний прокурор з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері в судовому
порядку вимагає припинення безпідставного виготовлення матеріалів лісовпорядкування на зазначену площу.
— З початку 2014 року за неналежне здійснення охорони і захисту лісу органи прокуратури Рівненщини притягли
до відповідальності 108 посадових осіб державної лісової охорони, — повідомила старший прокурор прокуратури
області з питань захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері Анна-Марія Дзівак. — За
документами прокурорського реагування упереджено незаконне використання більше 5 тис га лісу.
За результатами прокурорського нагляду у сфері екології органи прокуратури Рівненської області цьогоріч
зареєстрували 7 кримінальних проваджень, притягнули до дисциплінарної відповідальності 162 посадові особи, з
них 136 — органів контролю. Задоволено позови прокурорів про відшкодування понад мільйона гривень.

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

124.

Газета
„Рівне 31.07.14
Вечірнє”

Кубрак
вимагає
від
"контролерів" якісної роботи
Щодо захисту довкілля.
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Рівненщини”

Жителі
села
Будераж
Здобунівського
району
звернулися до керівництва
ОДА зі своєю проблемою
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Про рівненський бурштин
говоритимуть у Києві

09.08.14

На Рівненщині досі залишається невирішеною низка проблемних питань у сфері довкілля. Про це свідчить
інформація, яку на колегії у прокуратурі області оприлюднив заступник прокурора області Андрій Боровик.
Зокрема, невиправданими є факти неналежного реагування працівників Державної лісової охорони на нещадні
рубки лісів. Невстановлення лісопорушників унеможливлює відшкодування державі значних економічних
збитків. Досі потребують відновлення порушені незаконним видобутком бурштину 400 га лісових угідь. Із 427
місць видалення відходів залишаються не паспортизовані 32%. Утилізації потребує в області 47 тон токсичних
відходів (заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів). Не поновлено 145 дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктами господарювання та 151 дозвіл — на спеціальне
водокористування.
Колегія зазначила, що погіршенню екологічного становища регіону сприяє, передусім, відсутність дієвого
державного контролю, тому зажадала від присутніх керівників контролюючих органів пояснень та пропозицій
щодо шляхів виправлення недоліків та прорахунків.
За результатами перевірок у сфері довкілля органи прокуратури Рівненщини цьогоріч зареєстрували 8
кримінальних проваджень, притягнули до дисциплінарної відповідальності 175 посадових осіб, з яких 147 —
органів державного контролю та 28 — державної виконавчої влади і місцевого самоврядування. За документами
прокурорського реагування відшкодовано 71 тис грн., упереджено незаконне використання 5,2 тис га лісу. За
позовами прокурорів стягнуто 775 тис грн. та зобов’язано виконати природоохоронні заходи на суму понад 300
тис грн.
— Саме від належного застосування правоохоронними та контролюючими органами Рівненщини всього спектру
наданих законом повноважень, а також усвідомлення кожного мешканця регіону залежить, чи виправимо ми
становище та збережемо у належному стані навколишнє природне середовище для майбутнього покоління. Реалії
сьогодення вимагають від нас термінового втручання та вжиття заходів до запобігання знищення природи, —
зазначив прокурор області Сергій Кубрак. — Головне — якість роботи. Тому у подальшому прокуратура
оцінюватиме роботу контролюючих органів на підставі результатів щодо реального усунення причин та умов, які
сприяють порушенням, що стане відчутним й через призму звернень людей та засобів масової інформації до
органів прокуратури.
У роботі колегії брали участь голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов, перший заступник голови
РОДА Юрій Приварський, керівники обласного управління лісового та мисливського господарства, Державної
екологічної інспекції, Головного управління Держсанепідслужби, Департаменту екології та природних ресурсів в
області, а також начальники структурних підрозділів прокуратури, прокурори міст і районів області.
Частина жителів села Будераж незадоволені діяльністю орендарів місцевого ставка. Орендаря, зокрема,
звинувачують в забороні вилову риби, неналежному екологічному стані водойми, а охорону – в застосуванні сили.
Відтак, ініціативна група просить облдержадміністрацію втрутитися у ситуацію та посприяти у розірванні
договору, а ставок повернути у колективну власність. «Якщо людина порушила закон, вона повинна за це
відповідати. Але щоб розірвати договір оренди водного об’єкта, для цього потрібні реальні підстави», - зазначив
перший заступник голови ОДА Юрій Приварський, який зустрівся із селянами. Він пообіцяв вивчити проблему та
розібратися у ситуації.
Несанкціонований видобуток бурштину на Рівненщині та необхідність законодавчого врегулювання цього
питання стануть темою прес-конференції, яка відбудеться 14 серпня в Києві. Як повідомили з ВК "Наступ", у
понеділок, 11 серпня 2014 року, о 11 год. 30 хв. в приміщенні прес-центру інформаційного агентства УНІАН
відбудеться конференція «Бурштинова проблема: причини та шляхи вирішення». Основні питання, які
обговорюватимуться учасниками конференції - несанкціонований видобуток бурштину на Рівненщині та
необхідність законодавчого врегулювання цього питання. Учасники вимагатимуть від Кібеніту Міністрів України
законодавчо врегулювати проблему видобутку бурштину на родовищах, які не мають промислового значення, а
також реалізацію, зберігання, перевезення та обробку бурштину на території Рівненщини.
Також учасниками буде презентована власна програма щодо вирішення питання незаконного видобутку
бурштину на Рівненщині.
За повідомленням організаторів, у прес-конференції візьмуть участь: Руслан Секела, голова ВК «НАСТУП»,
Олександр Васильєв, голова ГО "Полісся", та Андрій Ведров, представник Клесівської селищної ради
Сарненського району Рівненської області. Зазначимо, що нещодавно Руслан Секела очолив Рівненську обласну
організацію партії "Солідарність" Президента Петра Порошенка. А в помешкання Олександра Васильєва у
Клесові нещодавно вночі кинули гранату.

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

127.

Газета
„Рівне 12.08.14
Вечірнє”
Телеканал
Рівне-1

У річці Іква загинуло риби на
132 тисячі гривень
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Чотири доби рятували рибу в
Усті
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Рівне1

В Усті знову загинула риба
У Рівному загинула риба в
річці Устя
Юлія Павленко

130.

Телеканал
Рівне1

13.08.14

Рівненські маршрутки
повністю замінять
тролейбусами?
Юлія Павленко

131.

Телеканал РТБ

13.08.14

Чотири доби працівники
управління житловокомунального господарства
Рівного збагачували річку
Устю киснем

На Рівненщині Держекоінспекція виявила у воді перевищення норм вмісту амонію майже в 12 разів, а фосфатів —
у понад 3,5 рази.
Держекоінспекція б’є на сполох: у річці Іква загинула риба. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник
Держекоінспекції в Рівненській області Петро Колодич, у воді виявили перевищення допустимих норм вмісту
амонію майже в 12 разів, а фосфатів у понад 3,5 рази. Державі завдано шкоди на 132 тис. грн.
«Як ви вже знаєте, в річці Іква поблизу села Івання Дубенського району загинула риба. На місце виїжджали
спеціалісти Держекоінспекції в Рівненській області, громадські інспектори з охорони довкілля, а також
представники Рівнерибоохорони та головуправління ветеринарної медицини в області. Загибель риби виявили в
районі мосту нижче місця скидання стічних вод очисних споруд КП «Дубноводоканал». Для встановлення причин
гибелі спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекцією взяли проби води», —
пише Петро Колодич.
«Під час її дослідження встановлено перевищення нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) по амонію в
11,7 рази, по біологічному споживанню кисню (БСК5 ) — в 4,1 рази, а по фосфатах в 3,65 рази. Показник
хімічного споживання кисню ( ХСК) перевищував нормативи в 1,19 рази, а по завислих речовинах — в 1,45 рази.
Загинуло 1560 пліток, 144 лящі, 960 окунів. Державі завдана шкода становить 132 тис. грн», — пояснює
начальник Держекоінспекції в Рівненській області Петро Колодич.
За словами Петра Колодича, всі матеріали за фактом загибелі риби на річці Іква Держекоінспекція направила в
правоохоронні органи для встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
https://www.facebook.com/koloduch.dn
Щоб вона не гинула, комунальники насищали воду киснем.
Чотири доби працівники управління житлово-комунального господарства проводили у Рівному роботи з
насичення річки Устя киснем.
За словами начальника управління ЖКГ В’ячеслава Бережнюка, проводити аерацію (насичення) киснем води на
ділянці ріки від проспекту Миру та нижче за течією необхідно, оскільки вода на цьому проміжку стояча.
- При високих температурах повітря нагрівається, а рівень розчиненого кисню знижується. Ці явища спричиняють
цвітіння синьо-зелених водоростей, під час якого значна кількість організмів осідає на дно, посилюється процес
гниття, різко зменшується кількість кисню і підвищується концентрація вуглекислого газу, що може призвести до
літнього замору риби. А щоб цього всього уникнути, ми й проводимо аерацію, — наголосив пан Бережнюк.
Про це повідомили в управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської
ради.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Петро Колодич, начальник Державної екологічної інспекції в Рівненській області. — Сьогодні одержали тривожний сигнал від мешканців Рівного про загибель риби в річці Устя,
— повідомляє П. Колодич. — Одразу ж на місце виїхали спеціалісти Держекоінспекції в області. Було оглянуто
ділянку річки — від мосту на проспекті Миру до мосту на вулиці Князя Володимира. У місцях, де найбільш уповільнена течія, виявили загиблу рибу, зокрема, щуки та плітки. У чотирьох ділянках річки спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції взяли проби води на дослідження - причини загибелі
риби з’ясовуються.
У Рівному з’явиться 10 польських тролейбусів, які обійдуться місту у мільйон гривень.
Міська рада вже провела тендерну закупівлю 10 вживаних тролейбусів. Тендер виграли поляки, а 10 тролейбусів,
які вже відпрацювали своє у Польщі, привезуть до Рівного.
— Вони обійшлися нам в один мільйон гривень, — зазначив міський голова Володимир Хомко. — Треба було
зробити рішення: купити один новий тролейбус за мільйон гривень чи 10 вживаних. Що таке для Рівного один
тролейбус? А 10-ть суттєво покращать ситуацію із транспортом. Голова РОДА Сергій Рибачок допоміг і ми таки
добилися, аби казначейство виділило кошти. Окрім того, ми дали 300 тисяч гривень на вмонтовування спеціальної
стрілки в електролінію біля Будинку офіцерів, аби тролейбуси першого маршруту не повертали до РЗВА, а їхали
прямо на Ювілейне.
Володимир Хомко не полишає ідею очистити Рівне від маршруток, створивши розвинену тролейбусну систему.
Так, міський голова планує їхати до Львова, де місцевий завод випустив перший дуобус (тролейбус, який здатний
їхати і без електричного живлення). Якщо міському голові сподобається виготовлений транспортний засіб, то
наступний виготовлятимуть для Рівного.
За словами начальника управління В’ячеслава Бережнюка, проводити аерацію на ділянці ріки від проспекту Миру
та нижче за течією необхідно, оскільки вода на цьому проміжку стояча.
При високих температурах повітря нагрівається, а рівень розчиненого кисню знижується, що може призвести до
літнього замору риби.

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

П.Колодич
начальник
держекоінспекції
області

–
в

132.

Телеканал
Сфера -ТВ

133.

Газета
ракурс”

„Рівне 14.08.14, №669

Тестовий запуск рівненського
сміттєпереробного заводу

134.

Газета
ракурс”

„Рівне 14.08.14, №669

Їстівний, але невигідний
біопластик

14.08.14

Рівненський сміттєпереробний
завод запустять у тестовому
режимі

Рівняни стали на захист сміттєпереробного заводу. Дедалі більше містян почали активно висловлювати свою
позицію щодо необхідності роботи сміттєпереробного заводу. Адже він не лише дасть можливість розвантажити
вже переповнене сміттєзвалище, але й забезпечить місцеву промисловість альтернативними видами палива.
Допоки на сміттєпереробному заводі чекають змін до закону "Про відходи", його керівництво вирішило
поцікавитись думкою рівнян чи хочуть вони, аби завод працював.
Святослав Євтушенко, директор ТзОВ "Санком-Рівне":
- На сьогоднішній день ми зібрали більше 10 тисяч підписів рівнян за негайний запуск сміттєпереробного заводу.
Ми їх збираємо в нашому наметі на майдані Незалежності, також збираємо підписи за допомогою «санкомчиків».
На сьогодні вже більше 10 тисяч підписів, крім того можна підписатися і в Інтернеті.
За словами Святослава Євтушенка, збір підписів триватиме і надалі. А нині було прийнято рішення ненадовго
запустити завод. Такий крок дозволить не лише вберегти дороговартісне обладнання від простою, але й дасть
тимчасовий заробіток для рівнян.
Святослав Євтушенко, директор ТзОВ "Санком-Рівне":
- Зараз ми проводимо невеличкий тестовий запуск сміттєпеперобного заводу. Терміном приблизно на місяць. Ми
на тимчасову роботу шукаємо близько 30 сортувальників, які б змогли попрацювати, заробітну плату заплатимо.
Планують у тестовому режимі запустити завод вже наступного тижня. Паралельно з цим усі бажаючі рівняни
можуть потрапити сюди на екскурсію.
Наступного тижня відбудеться тестовий запуск рівненського сміттєпереробного заводу для перевірки
працездатності систем. Тому на тимчасову роботу на завод потрібно до 30 сортувальників.
Детальнішу інформацію щодо роботи можна отримати в офісі ТзОВ “Санком-Рівне” за адресою вул. Шевченка,
45, 1 поверх. Також можна звертатися за телефоном 23-43-73, або у соціальних мережах “Фейсбук” та
“вКонтакті”.
Планується, що тестуватимуть рівненський завод з переробки побутових відходів впродовж місяця. Проте
жодних дій, щодо узаконення його роботи поки що не має.
Нагадаємо, 1 грудня 2013 року, через відсутність законодавства, яке б регламентувало його діяльність,
сміттєпереробний завод зупинився. ТзОВ “Санком-Рівне” продовжує проводити акцію збору підписів під
петицією до керівництва України за негайний запуск заводу з переробки побутових відходів.
Вчені встановили, що упаковка з пластика та поліетилену розкладається в природі сторіччями. Наприклад,
пластикові пляшки розкладаються більше 100 років, а поліетиленова плівка - 200 років.
Українець винайшов біопластик, який розкладається за 4 тижні, але випускати його підприємцям невигідно, бо він
дорожчий за звичайний! Винахідник з Харкова Сергій Тимчук вирішив проблему утилізації пакувальних
матеріалів, над якою б’ються вчені з США, Німеччини, Японії та Фінляндії.
- Ідею, як не дивно, мені подарували смітники. Я проїжджав у районі міського полігону твердих побутових
відходів. І він весь був завалений пластиковими упаковками, поліетиленовими пакетами. Так же можна і всю
країну перетворити на смітник! Поліетилен і взагалі термопластики при всіх їх перевагах мають загальний недолік
- вони практично не розкладаються в природних умовах, а якщо примусово це робити - спалювати, це викид в
атмосферу отруйних сполук. Ще один важливий фактор - поліетилен роблять з нафти, невідновлюваної сировини,
тобто рано чи пізно його просто не буде з чого робити, - повідомив співробітник лабораторії генетики,
біотехнологій та якості біосировини інституту рослинництва ім. Юр’єва Сергій Тимчук.
- На створення біоплівки пішло близько 15 років. Перше, що мені прийшло в голову, - це культурні рослини, які є
основним джерелом нашого харчового раціону. Потрібний був плівкоутворювач, найбільше для цього підходив
крохмаль, який виробляють з пшениці, жита, кукурудзи. Виявилося, що для плівки найбільше підходить крохмаль
з останньої культури, - продовжує вчений.
- Однак перша спроба створення плівки успіхом не увінчалася - плівка була нетривкою, швидко рвалася.
Звичайний крохмаль не підходив. Він складається з двох складових: амілози і амілопектину в співвідношенні 25%
на 75% відповідно. Ми встановили, що для плівки потрібно створити крохмаль, де амилоза займатиме як мінімум
50, а краще 60%, - пояснює далі Тимчук.
За допомогою їстівної плівки можна, наприклад, збільшити термін придатності хліба з декількох днів до місяця.
У нас, зазвичай, буханець хліба може зберігатися 1-2 дні, і далі ми пускаємо його на сухарі. Якщо ж на хліб
напилити нашу плівку, то він залишатиметься свіжим до 4 тижнів. Його навіть їсти можна, не знімаючи плівку, додав винахідник.
З цього ж крохмалю можна зробити піддон, аналогічний тим, в яких зараз в супермаркетах продаються супові
набори. Берете піддон і разом із м’ясом кидаєте у воду - вже за пару хвилин від піддону не залишиться і сліду, а
відвар вийде відмінним, - запевняє науковець.
Учений також відзначив, що біоутілізуючі пакувальні матеріали не змінюють смак їжі, в них взагалі немає
смакових якостей. А якщо плівку просто викинути, то через 4 тижні від неї не залишиться і сліду - вона
розкладеться в природному середовищі. Однак говорити про масове виробництво такої плівки зарано, адже
підприємцям дешевше робити звичайний поліетилен, який фактично неможливо утилізувати.
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Масовий мор риби знову
стався в річці Устя у Рівному
Ірина Ничипорук, Володимир
Захаров

Десять ненових тролейбусів, які Рівненська міськрада придбала в польському Любліні за один мільйон гривень,
невдовзі їздитимуть у Рівному. У Польщі ці транспортні засоби відпрацювали по десять років, і їх списали. У
міській раді кажуть, що придбання дуже вигідне. У липні й Луцька міськрада купила в Любліні тролейбуси.
— Можна було купити один новий тролейбус за два мільйони, але я вважаю, що краще купити за один мільйон
гривень 10 тролейбусів, хай і не нових, — зазначив міський голова Володимир Хомко. — З допомогою голови
РОДА Сергія Рибачка ми домоглися, щоб казначейство виділило кошти на оплату, тож незабаром тролейбуси
привезуть у Рівне. Дорогами Рівного давно їздять тролейбуси, які до цього возили поляків, чехів, словаків, нові
тролейбуси українського виробництва купувати дорого. Володимир Хомко усе ж не полишає думки купити для
міста дуобус — тролейбус, здатний проїжджати частину маршруту без електричного живлення, від акумулятора.
У Львові вже випустили перший український дуобус, якщо міському голові він сподобається, то наступний,
можливо, складатимуть для Рівного.
Віднедавна у міському зоопарку Рівного відвідувачі можуть побачити трьох нових мешканців — дитинчат
рідкісних амурських леопардів, вони уже почали освоювати територію вольєра. Досі мати не підпускала до
малюків нікого, тож їх важко було розгледіти. Але вони усе частіше залишають свою схованку у пошуках розваг.
— Трійня народилася в амурських леопардів Багіри та Шерхана 26 червня. Упродовж семи тижнів після
народження дитинчата постійно перебували біля матері, вона нікому не дозволяла наближатися до них, —
розповідає науковий співробітник зоопарку Ірина Оліферук. — Із трьох маленьких хижаків — двоє "хлопчиків" та
одна "дівчинка". Імен ми їм ще не дали. У Багіри це вже не перше потомство, але минулого року вона не
приводила дитинчат. Наразі трійня харчується материнським молоком, але невдовзі малят почнуть годувати
шматочками яловичини. Працівники зоопарку кажуть, що малюків до твердої їжі привчить сама Багіра. Зазвичай
маленькі леопарди починають повзати уже на другий тиждень після народження, а ще за півтора місяця
починають виходити зі свого лігва. Амурські леопарди — найбільш рідкісний підвид цих хижаків і перебуває на
межі вимирання. У дикій природі нині живе всього із півсотні особин. У неволі леопарди можуть прожити до 21
року, і це на десять років більше, ніж у природному середовищі.
За кілька тижнів на вулицях міста можуть з'явитись нові контейнери для збору сміття. Гроші на них для КАТП
1728 можуть виділити на завтрашній сесії Рівнеради. Разом з тим, виконавчий комітет міської ради збільшив
тариф на вивіз сміття для обох підприємств Рівного.
Контейнери для збору сміття, бульдозер для звалища, сміттєзбиральні машини - ось далеко не повний перелік
того, що закупило місто для комунального підприємства КАТП-1728. На думку міського голови, бюджетні
вливання мають врятувати комунальне підприємство від банкрутства.
Зібраних за вивіз сміття коштів комунальникам, аби розвиватись самотужки - не вистачає, бідкається директор.
Тендер, на закупівлю двохсот двадцяти контейнерів для збору сміття вже провели, постачальника обрали. І навіть
97 тисяч бюджетних гривень на тому заощадили.
Натомість як ефективністю, так і прозорістю роботи комунальників вже зацікавились громадські активісти.
Мовляв приватному Cанкому встановленого тарифу вистачає, аби працювати, заробляти, розвиватись і
комунальникам платити, без бюджетних дотацій.
Напередодні сесії Рівнеради директор приватного Санкому від коментарів відмовився. Мовляв не хоче, аби його
звинуватили в нечесній конкуренції. Хоча зараз, маючи рівний з комунальниками тариф на вивіз сміття,
приватники ще й платять для КАТП-1728 гроші, за захоронення сміття на і без того переповненому звалищі. Ті ж
продовжують бідкатися на збитковість і розраховувати на підтримку з міської казни.
Найбільше мертвої риби біля мосту на проспекті Миру. Саме там три дні тому комунальники насичували воду
киснем, аби запобігти біді. Але замору риби, який повторюється з року в рік, уникнути не вдалося.
Від учора пів-Рівного б'є на сполох: в Усті знову масово гине риба. Останні кілька років цим, ніби, нікого й не
здивуєш. Спека - от риба й задихається. Та лише кілька днів тому комунальники звітували: насичували Устю
киснем, щоб уникнути літнього замору риби. І ось - чергові скарги.
Розповідають, у середу разом з Рибоохороною виловили з Усті близько семи сотень мертвих рибин. Подібні факти
загибелі риби, кажуть, зареєстрували і в інших областях. Тому найвірогідніше, виною всьому - погода.
Заморена риба рівнянам, які звикли проводити вільний час за вудкою, схоже, не завада. На берегах річки то тут то
там видніються рибалки.
Рибалки-завсідники розповідають: риба спливла у середу. Та й було її, кажут,ь немало. А от чому заморилася - у
кожного своя версія.
Нині екологи чекають результатів лабораторних досліджень, які й пояснять причини загибелі риби. Оприлюднити
їх обіцяють вже на початку наступного тижня. Тим часмо на майже стоячій Усті то тут то там продовжує
спливати мертва риба.
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У Рівному уперше проведуть
екологічний фестиваль
"Зеленька"
Юлія Павленко

Шостого та сьомого вересня 2014 року в Рівному, у парку ім. Т. Шевченка відбудеться перший рівненський
екофест - «Зеленька».
- Головна мета фестивалю, - розповідають організатори, - донести до широкого загалу переваги екологічного
способу життя. Те, що ощадливо використовувати природні ресурси, мінімально забруднюючи навколишнє
середовище, – можливо, легко і приємно.
Відвідати фестиваль можна буде безкоштовно.
Територію фестивалю розділять на зони, у кожній з яких представлятимуть певний напрямок: йогу, бойові
мистецтва, екологічні лекції, ремесла, органічний ринок, психологічні студії, здорову їжу та фотографію.
У рамках однієї з екологічних лекцій відвідувачам розкажуть про принцип дії та технологію будівництва
сонячного колектора – пристрою, який дозволяє нагрівати воду, використовуючи енергію сонця. Більше про
наповнення фестивалю читайте в соціальних мережах: «ВК», «FB».
Організатори фестивалю – ініціативна група «Зеленька», сформувалася під час тренінгу з написання екопроектів,
що проходив у березні 2014 року в Рівному за ініціативи Української молодіжної кліматичної асоціації (Київ) та
Екоклубу (Рівне).
15 серпня з 10 до 12 години у парку поблизу озера Лебединого екоактивісти презентуватимуть рівнянам та гостям
міста фестиваль «Зеленька».
На презентації відвідувачів знайомитимуть з екологічними ремеслами: травоплетінням та соломоплетінням.
Майстер-класи проводитимуть викладачі Центру творчості учнівської молоді. Кожен, хто забажає, зможе
власноруч виготовити сувенір і залишити собі на пам’ять.
Майстер Анатолій Гайдук розповість як виготовити з очерету екологічні жалюзі, ліжко чи цілу альтанку та в чому
їх переваги перед виробами з синтетичних матеріалів.
Крім фестивалю, у планах «Зеленьки» створення в Рівному першої зупинки громадського транспорту з зеленим
дахом та реанімація однієї з зелених зон міста – проект «РеПарк».
Вироби вихованців Центру творчості учнівської молоді. Усі фото з групи «Зеленька» - перший рівненський
екофест» у соцмережі Вконтакті. На презентації з соломи можна буде виготовити янголів. В давнину ними
прикрашали Різдвяні дерева .
Екоактивісти Рівного
Майстер-клас під відкритим небом влаштували екоактивісти. Перехожих на майдані Короленка сьогодні навчали
закликають жити в гармонії з
як виготовити оберіг власними руками. Адже саме такий витвір здатен охороняти та надавати життєвої енергії
природою
власнику. Екологічні ремесла популяризувати вирішили екоактивісти. Вони стурбовані - люди призабули що
Олена Семенович, Артем навколо існує світ природи. І саме природні ресурси потрібно використовувати для збереження екологічного
Лаговський
балансу планети. Тому вирішили організувати екофестиваль "Зеленька", який нагадає рівняннам про переваги
екологічного способу життя. Фестиваль "Зеленька" відбудеться на початку вересня. Нині лише презентували його
частинку. Семирічна Вікторія сьогодні вперше виготовила пташку Горлицю з трави. Каже, заняття їй
сподобалось, однак куди прилаштує власний витвір ще не вирішила. Нам впевнено дає кілька порад як правильно
майструвати пташку. Поділитися екологічним ремеслом запросили майстриню з соломопластики Любов Гулюк.
Вона каже, це заняття сподобається і діткам і дорослим. Адже воно прищеплює любов до природи. Щороку
майстриня власноруч заготовляє багато трави та соломи, щоб взимку було чим зайнятися і дітей вчити.
Усі охочі сьогодні могли також власноруч виготовити екологічний сувенір, та залишити його собі на згадку.
Рівненські ДАІшники
16 серпня інспектори взводу ДПС ВДАІ з обслуговування м. Рівне близько 17:00 в м. Сарни, по вул. Варшавській,
зупинили Lexus з бурштином. навпроти ВПУ №22 зупинили автомобіль "LEXUS". Авто зареєстроване в Німеччині. Ним керував 24-річний
Водій втік
житель Житомирської області.
Під час перевірки документів та проведення поверхневого огляду в автомобілі було виявлено та вилучено близько
500 грамів бурштину (сирцю).
За інформацією прес-служби УДАІ УМВС України в Рівненській області, водій автомобіля зник, матеріал
доставлено в Сарненський РВ УМВС.
У Рівному ріжуть старі дерева
Таку чистку аварійних дерев проводять поблизу зоопарку. Це зумовлено тим, що вони вже перерослі й уражені
паразитною рослиною омелою, яка оселилася на гіллі.
- У разі необхідності ми здійснюємо санітарну обрізку дерев тоді, коли вони становлять небезпеку для людей та
автомобілів. Тут саме такий випадок. Ці багаторічні дерева ріжуть для того, аби вони не загрожували людям, які
приїдуть в зоопарк та не пошкодили їхніх автівок на новозбудованій стоянці, - розповів заступник міського голови
Рівного Олексій Хмилецький.
Чергове знущання над
На днях по вулиці Степана Бандери було покалічено безпритульну собаку Беллу.
Про це повідомила жителька вулиці Наталя Полякова.
безпритульною собакою у
Рівному
Її годувала благодійниця, яка опікується собаками.
- Белла почала довіряти людям, не боятися їх. Але комусь ця собака напевно заважала. Вранці було виявлено
Катерина Газізянова
гострий камінь, який був весь у крові і сліди крові поряд. Очевидно, собака хотіла втекти від нападника, але їй це
не вдалося.
Знайшли собаку за пів кілометра від закривавленого каменя. Вона була напівжива. Зараз собаку лікує та доглядає
благодійниця.
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На Рівненщині мотопомпи для
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Юлія Павленко
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Оштрафували за бурштин

Незабаром до Рівного прибудуть 10 тролейбусів, хоча вони не нові, але у дуже хорошому стані. Таке придбання
обійшлося місту в 1 млн грн.
Благодійний фонд збирає кошти сиротам із зруйнованих бойовками дитячих будинків
Скільки коштує зібрати дитину до школи на Перше вересня
Мер Рівного Володимир Хомко продовжує працювати над тим, щоб звільнити місто від маршрутних таксі, і
продовжує поповнювати тролейбусне депо новими тролебусами.
Вже у вересні на рівненські дороги планується вивести 10 польських тролейбусів. Уже пройшов тендр, який
виграла польська фірма. Щойно документи по тендеру будуть дооформлені, тролейбси виїдуть на дороги міста.
У вирішенні питання з виділенням коштів дропоміг Голова РОДА Сергій Рибачок, адже казначейство ніяк не
хотіло перераховувати гроші на придбання транспортних засобів. Окрім того виділено 300 тисяч гривень на
вмонтовування спеціальної стрілки в електролінію біля Будинку офіцерів, аби тролейбуси першого маршруту не
повертали до РЗВА, а їхали прямо на Ювілейне.
Також міський голова планує закупити у Львові новий дуобус - тролейбус, який може проїхати 20 км без
електричного живлення (на акамуляторах). Першим містом, яке отримає дуобус, буде Львів. Якщо цей
транспортний засіб покаже себе добре, то другий дуобус буде придбаний для Рівного.
За допомогою таких тролейбусів Рівне може повністтю позбутися маршрутних таксі.
Працівники Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області в липні 2014 року знищили 16 мотопомп
заводського та кустарного виробництва та обладнання до них, чим збагатили державний бюджет.
Про це повідомляє Катерина Семенюк з Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області.
З початку року до Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області надійшло 161 повідомлення жителів
району про те, що в урочищах видобувають бурштин-сирець. За 38 фактами правоохоронці відкрили кримінальні
провадження, в ході розслідування яких міліціонери вилучили 16 мотопомп та інше обладнання, призначене для
незаконного видобування бурштину-сирцю, яке було знаряддям кримінальних правопорушень.
На початку липня 2014 року правоохоронці, виконуючи рішення суду в частині знищення речових доказів, у
вигляді мотопомп заводського та кустарного виробництва та обладнання до них, які працівники міліції вилучили
під час виїздів на місце події, знищили 16 засобів вчинення кримінальних правопорушень.
- Знищували мотопомпи та приладдя до них на території сміттєзвалища міста Дубровиця в присутності комісії по
знищенню речових доказів з числа співробітників Дубровицького райвідділу, - зазначив начальник
Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області майор міліції Сергій Родзін. - Металобрухт зданий,
кошти отримані з нього будуть направлені до державного бюджету.
По 6 800 гривень штрафу сплатять 22-річний Андрій та 44-річний Микола з Дубровицького району, які у березні
цього року мотопомпою видобували бурштин в урочищі "Заволокай", що неподалік села Ясинець Дубровицького
району. Там їх і затримала міліція. У судовому засіданні старателі визнали свою вину. Речові докази —
мотопомпу заводського виробництва, пожежні рукави, водозабірний шланг та бурштин-сирець — суд конфіскував
у власність держави.
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«Собаче» питання
Неля Заболотна

Проблема безпритульних тварин загострюється. І хоча Рівне в цьому плані вважається більш-менш благополучним, адже в нас, порівняно з іншими
обласними центрами, відносно невелика кількість бездомних собак, та все ж вирішувати собаче питання потрібно якнайшвидше, вважають фахівці. У
Європі тримати собаку – дорого, а вигнати – ще дорожче. А в нас усе безплатно. В Україні відсутня чітка програма вирішення проблеми безпритульних
собак, дуже мало притулків, та й коштів на їх утримання немає.
– Зарубіжний досвід показує: вирішити проблему безпритульних тварин неможливо за рік, – розповідає начальник управління ветеринарної медицини в
місті Рівне Анатолій Сасовський. – Для цього потрібен досить тривалий термін: 5–9 років. У Німеччині, як і в США та інших країнах, для вирішення
проблеми необхідно виконання трьох обов’язкових умов: прийняття нормативних актів, що обмежують розмноження тварин; проведення програм
стерилізації і робота притулків; виховна та просвітницька робота серед населення. У нас нещодавно за програмою Міжнародної організації «FOUR
PAWS» стерилізували безпритульних собак, робили їм щеплення проти сказу та дегельмінтизацію. Завершується й облаштування притулку для них. Але
головна робота, на мою думку, має проводитись із населенням.
Чимало бродячих тварин, яких ми бачимо сьогодні на наших вулицях, – наслідок безвідповідального ставлення окремих громадян до своїх вихованців.
Кожен, хто купує собаку, має відповідати за неї. А в нас батьки купили собачку дитині, а коли вона втратила інтерес до тваринки, просто викидають пса на
вулицю. Це шлях, який проходить більшість вуличних собак. За прикладом Європи та Америки треба впроваджувати й систему чіпування тварин. Лише
тоді можна легко встановити, хто був власником собаки чи кішки, і покарати цю безвідповідальну особу. За кордоном на таких недбалих власників
накладають досить великий штраф. Наприклад, у Німеччині його сума сягає 25 тисяч євро. Одночасно там впроваджена чітка система: якщо ви купуєте
собаку, то платите відповідний податок, який іде на утримання притулків для бездомних тварин. За першу собаку покупець сплачує від 100 до 150 євро, за
другу і наступні – від 200 до 300 євро. Виняток – бійцівські собаки. Податок на їх утримання майже 615 євро на рік.
До того ж у багатьох країнах світу діє загальне правило: тварин у певному віці стерилізують за рахунок держави. Це стосується всіх собак, за винятком
собак-чемпіонів, призерів виставок, собак-поліцейських, поводирів і тварин, які використовують заводчики. У нас це поки що не практикується.
Головною ж небезпекою, яка може йти від бродячих собак, ветеринарна медицина вважає сказ.– Сказ – це вірусна хвороба людини і тварини з виразними
ознаками ураження центральної нервової системи і майже стопроцентною летальністю.
Залежно від резервуару збудника розрізняють епізоотії міського і природного типу, – пояснює Анатолій Сасовський. – У першому випадку основним
джерелом збудника є бродячі собаки та кішки. Епізоотії природного типу пов’язані з поширенням сказу серед диких м’ясоїдних тварин: лисиць, вовків,
єнотоподібних собак тощо. На території України останнім часом відзначено поєднання ланцюгів епізоотичного процесу інфекції природного і міського
типів із більш виразною активністю останнього. Тобто носіями даного захворювання можуть бути безпритульні собаки. Тварини, які утримуються в
домашніх умовах, зазвичай вчасно отримують щеплення від сказу, тому їх до уваги не беремо.
Часто безпритульні тварини є носіями екто- та ендопаразитів, що можуть завдати шкоди здоров’ю. Що стосується фізичної загрози, нападів
безпритульних тварин, то в багатьох випадках у цьому винні самі люди.
– Ніколи не можна провокувати тварин, – наголошує фахівець. – Статистика свідчить, що багато нападів собак на людей були спровоковані самими ж
постраждалими. Батькам також треба бути пильними і не залишати маленьких дітей без нагляду. Відповідальність за безпритульних тварин повинні нести
всі, хто має будь-який стосунок до них. Дійсно ж, собак не завозять до нас із інших міст, вони з’являються в Рівному завдяки самим рівнянам. Вирішити
питання щодо їх масового знищення, як це було в радянські часи, ми не можемо, бо прийнятий і діє Закон України «Про захист тварин від жорстокого
поводження», який забороняє такі дії. Тому лишається два шляхи: стерилізація тварин і розміщення їх у притулку. Зрозуміло, що й після стерилізації
собака може когось покусати, але принаймні агресивність її вже буде набагато нижчою та не зростатиме чисельність безпритульних тварин.
Із ним повністю погоджується завідувач центру стерилізації бездоглядних тварин КАТП 1728 Т.Лук’янчук: – Якщо людина не зачіпає собаку, вона без
причини на неї не кинеться. Тому боротьбу з проблемою бродячих тварин кожному з нас треба починати із себе. Так, є собаки, які бігають за
велосипедами і машинами. У такому випадку людині треба бути розумнішою. Якщо велосипедист зупиниться і пройде трохи пішки, собака зразу втрачає
інтерес і до нього, і до велосипеда, та й біжить далі. Коли ми забираємо собак на стерилізацію, то намагаємося подібних «бігунів» не повертати на старе
місце. Випускаємо їх подалі від автотрас і маршрутів велосипедистів. Це якимось чином вирішує проблему.
– Проблема безпритульних собак стосується усіх міст України, – підсумовує А. Сасовський. – Притулків, які б задовольнили сучасні вимоги, в Україні
практично немає, за винятком Одеси. Одеситам пощастило: німецькі благодійники побудували великий притулок для безпритульних тварин, який
відповідає всім європейським вимогам.
– Рівненський притулок для тварин почали зводити ще в 2012 році, але будівництво ведеться повільно через затримку фінансування казначейством. А так
ми вже більше року мали б функціонуючий повноцінний притулок для собак, – доповнює Т. Лук’янчук. – Незважаючи на це, програма стерилізації
бездомних собак не припиняється. Бо якщо ми будемо чекати, поки завершиться будівництво притулку, то кількість собак у місті доросте до мільйона.
Стерилізацію ж потрібно було проводити негайно. Хоча через нестачу коштів процес постійно буксує. Наприклад, на цей рік передбачене державне
фінансування на стерилізацію 200 собак, а реально простерилізували поки що тільки 35. Тепер через зволікання з казначейськими проплатами чекаємо,
коли ветеринар отримає гроші за вже простерилізованих собак, і лише тоді зможемо продовжити роботу. Стерилізуючи собак, працівники центру намагаються охопити всі райони міста. На цей час залишилося прооперувати від 500 до 700 бездомних тварин, причому зробити це треба у стислі терміни, бо
інакше втрачається весь сенс програми. Після стерилізації собак повертають на те ж місце, звідки їх забрали. Тамара Анатоліївна категорично проти того,
щоб тварин довгий час утримувати у вольєрах:
– Постійне перебування собаки в притулку абсолютно не виправдане. З точки зору охорони довкілля я не бачу сенсу в тому, щоб збирати велику кількість
собак у замкнутому просторі. На комунальному, муніципальному рівні має функціонувати система, яка просто регулює кількість собак. На жаль, ми
упустили момент, коли за невеликі кошти можна було простерилізувати тисячу бездомних собак, яка була в місті кілька років тому. Якби ми це зробили
вчасно, то основна проблема вже була б вирішена.
На сьогодні в Рівному стерилізовано більше семиста собак, із них тільки 200 за кошти міського бюджету, решта – за благодійні.
– Я – за ефективну роботу програми стерилізації і відповідальність власників тварин, – наголошує Т. Лук’янчук. – Хоча з відповідальністю в нас
проблеми. До притулку часто потрапляють домашні, породисті собаки. Зараз у ньому живе дуже милий пекінес, нерідко підбираємо спанієлів. Всіх цих
собачок просто виставили на вулицю колишні господарі. Доки на рівні законодавства не буде жорсткого покарання за такі дії, доки не проведуть
реєстрацію всіх домашніх тварин, чіпування і стерилізацію, толку не буде.
За один день ми, звичайно, не вирішимо проблему безпритульних собак, але за деякий час – цілком реально, вважають фахівці. Особливо, якщо цим
займатися гуртом. Міський притулок для собак досі недобудований. Хоча роботи там не так багато, адже це має бути невелике приміщення площею 42
квадратні метри, де планується розмістити операційну і декілька невеликих кімнат персоналу. У перспективі – влаштування карантинних вольєрів,
ізолятора, кухні для приготування їжі тваринам. Літні вольєри для собак на цей час експлуатуються по повній програмі. У них зазвичай перетримують до
сорока особин. Це оптимальна кількість, яку можна забезпечити харчуванням і відповідними санітарними умовами.
– Рівненський притулок існуватиме як тимчасове місце перетримки тварин, тому будувати його більш ніж на 100–200 собак немає потреби, – запевняє
пані Тамара. – Також не можна розраховувати тільки на державні кошти. Адже за два роки існування центру стерилізації за бюджетні кошти собак
годували лише три місяці, а решту часу – виключно за рахунок доброчинців. Та хочу запевнити: до будки гицеля ми вже не повернемося ніколи. Тим же,
хто наполягає на знищенні бездомних тварин, варто пам’ятати, що вони не одні живуть на землі. І що жорстокість у ставленні до когось обертається
жорстокістю у ставленні до тебе самого.
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контейнери

у

Рівному
токсичні

Громадській організації “Час-Дій” надійшов лист з місцевої прокуратури щодо сумнозвісних токсичних
контейнерів, котрі знаходились поблизу мікрорайону Тинне. Виявляється, все таки виявлені “еко-злочинці”
Рівного – це посадові особи ТДВ “Плодорозсадник” (М.Свінтозельський) і Рівненської міської ради (В.Хомко).
Рівненська міська прокуратура внесла припис про усунення порушень до ТДВ “Плодорозсадник” і Рівнеради
при поводженні з небезпечними відходами.
Як повідомили у прес-службі ГО «Час-Дій», термін виконання припису до 1 вересня 2014 року.
- Рівняни пригадують, як у липні місцеві чиновники наввипередки запевняли рівнян у безпечності токсичних
контейнерів. Причому такі заяви вони робили не маючи чіткої інформацію про вміст і походження відходів.
Принаймі тепер, завдяки нашій громадській організації, посадовців зобов’язали дотримуватись закону “Про
відходи”. 1 вересня ми проконтролюємо виконання прокуроського припису і випадку невиконання контейнери
доведеться перемістити до домівок посадовців, - повідомив директор ГО "Час-Дій" Олександр Лащук.
Довідка:
15 липня 2014 року члени ГО «Час-Дій» разом з жителями мікрорайону Боярка та Тинне виявили на вул.
Калинова і вул. Грунтова поблизу «Плодорозсаднику» сім бетонних контейнерів з небезпечними відходами. ГО
«Час-Дій», розуміючи, яку небезпеку можуть становити ці контейнери для жителів прилеглих мікрорайонів,
повідомили про виявлені ними знахідки контролюючи та правоохоронні органи, а через ЗМІ, інформацію про
небезпеку для рівнян.
Цього разу — вже в районі магазину «Озерянка» та вулиці Севастопольській у Рівного.
Вчора у річці Усті рівняни побачили мертвими плотву, верховодки та окунів.
Спеціалісти Державної екологічної інспекції взяли проби води на лабораторні дослідження.
Тим часом стало відомо, що 13 серпня у річці Устя в Рівному риба загинула через брак кисню.
— Про цей випадок Держекоінспекцію повідомили громадські екологічні інспектори та місцеві мешканці. На
місце виїжджали наші спеціалісти, - розповідає Петро Колодич, начальник Державної екологічної інспекції в
Рівненській області. — На дослідження взяли проби води в чотирьох місцях: в районі стадіону «Авангард», кафе
«La Rivа», ДЮСШОР та біля мосту, що на вулиці Князя Володимира. У всіх дослідженнях рівень розчинного
кисню менший гранично допустимих концентрацій в 1-1,5 рази. Окрім того, показники по біологічному
споживанню кисню нижчі граничних концентрацій майже у 2-4 рази. Наприклад, у воді взятій на дослідження з
річки Устя в районі кафе «La Rivа», рівень розчинного кисню менший гранично допустимих концентрацій в 1,5
рази, а біля мосту на Князя Володимира — 1,17 рази. Скажімо, показники по біологічному споживанню кисню
нижчі допустимих в районі ДЮСШОР в 3,79 рази, а біля мосту — 3,54 рази. А через два дні провели обстеження
та повторний відбір поверхневих вод в річці Устя. Результати були обнадійливими: у річці піднявся рівень води,
знизилася температура повітря й відбулося насичення води киснем. Так, концентрація розчиненого кисню зросла
й становила майже 4-6 мг/дм3. Окрім того, поліпшилися й показники по біологічному споживанню кисню.
У вівторок 26 серпня знову зафіксували факт загибелі риби, зокрема, плотвичок, верховодок та окунів у річці
Устя.
Про це повідомив начальник Держекоінспекції в Рівненській області Петро Колодич.
- Маємо результати досліджень води в річці Устя в Рівному, де 13 серпня було виявлено факт загибелі риби.
Нагадаю, тоді про цей випадок Держеконіспекцію повідомили громадські екологічні інспектори та місцеві
мешканці. На місце виїжджали наші спеціалісти.
На дослідження взяли проби води в чотирьох місцях: в районі стадіону «Авангард», кафе «La Rivа», ДЮСШОР та
біля мосту по вул. Князя Володимира. У всіх дослідженнях рівень розчинного кисню менший гранично
допустимих концентрацій в 1-1,5 рази. Окрім того, показники по біологічному споживанню кисню нижчі
граничних концентрацій майже у 2-4 рази. Наприклад, у воді взятій на дослідження з річки Устя в районі кафе «La
Rivа» рівень розчинного кисню менший гранично допустимих концентрацій в 1,5 рази, а біля мосту по вул. Князя
Володимира – 1,17 рази. Скажімо, показники по біологічному споживанню кисню нижчі допустимих в районі
ДЮСШОР в 3,79 рази, а біля мосту по вул. Князя Володимира – 3,54 рази.
Через два дні провели обстеження та повторний відбір поверхневих вод в річці Устя. Результати були
обнадійливими: у річці піднявся рівень води, знизилася температура повітря й відбулося насичення води киснем.
Так, концентрація розчиненого кисню зросла й становила майже 4-6 мг/дм3. Окрім того, поліпшилися й
показники по біологічному споживанню кисню.
На жаль, у вівторок 26 серпня, довелося знову фіксувати факт загибелі риби, зокрема, плотвичок, верховодок та
окунів у річці Устя. Цього разу вже в районі магазину «Озерянка» та вул. Севастопольська. Спеціалісти інспекції
взяли проби води на лабораторні дослідження, - написав у Фейсбук начальник Держекоінспекції в Рівненській
області.
Про попередній мор риби начальник державної екологічної інспекції в Рівненській області Петро Колодич
повідомляв два тижні тому.
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Відомі результати досліджень води в річці Устя в Рівному, де 13 серпня було виявили факт загибелі риби. Тоді
про цей випадок Держеконіспекцію повідомили громадські екологічні інспектори та місцеві мешканці. На місце
виїжджали спеціалісти.
Про це пише начальник Державної екологічної інспекції у Рівненській області Петро Колодич на своїй сторінці у
соцмережі Фейсбук.
На дослідження взяли проби води в чотирьох місцях: в районі стадіону «Авангард», кафе «La Rivа», ДЮСШОР та
біля мосту по вул. Князя Володимира.
У всіх дослідженнях рівень розчинного кисню менший гранично допустимих концентрацій в 1-1,5 рази.
Окрім того, показники по біологічному споживанню кисню нижчі граничних концентрацій майже у 2-4 рази.
Наприклад, у воді взятій на дослідження з річки Устя в районі кафе «La Rivа» рівень розчинного кисню менший
гранично допустимих концентрацій в 1,5 рази, а біля мосту по вул. Князя Володимира – 1,17 рази. Показники по
біологічному споживанню кисню нижчі допустимих в районі ДЮСШОР в 3,79 рази, а біля мосту по вулиці Князя
Володимира – 3,54 рази.
Через два дні провели обстеження та повторний відбір поверхневих вод в річці Устя.
Результати були обнадійливими: у річці піднявся рівень води, знизилася температура повітря й відбулося
насичення води киснем. Так, концентрація розчиненого кисню зросла й становила майже 4-6 мг/дм3. Окрім того,
поліпшилися й показники по біологічному споживанню кисню.
«На жаль, у вівторок, 26 серпня, довелося знову фіксувати факт загибелі риби, зокрема, плотвичок, верховодок та
окунів у річці Устя. Цього разу вже в районі магазину «Озерянка» та вул. Севастопольська. Спеціалісти інспекції
взяли проби води на лабораторні дослідження», - йдеться у повідомленні.
Європейська практика збору сміття у приватних секторах наступна: біля кожного житлового будинку ставиться
один контейнер для сміття, або ж один контейнер на кілька будинків. У приватних будинках Рівного не кожен
хоче купити такий контейнер, тому сміття зложують у пакети і виставляють за ворота, де воно починає смердіти.
Як повідомляє товариство "Санком-Рівне", яке вивозить сміття в обласному центрі, деякі мешканці приватного
сектору винайшли свою систему викидання сміття. З огляду на те, що не кожен може собі дозволити встановити
персональні контейнери біля будинку, а йти до найближчих смітників не хочеться, вони складають сміття біля
дороги в пакетах. Там їх забирають автомобілі ТзОВ "Санком-Рівне". Однак влітку, особливо в спекотну погоду,
це створює певні незручності перехожим, адже сміття починає воняти. Варто зазначити, що такий метод збору
побутових відходів не практикується у жодній країні світу. Крім того, згідно правил благоустрою міста, кожен
власник садиби зобов`язаний мати індивідуальний контейнер для сміття.
Своїм клієнтам, які проживають у приватному секторі «Санком-Рівне» пропонує встановити особисті контейнери,
об’ємом 120 і 240 літрів. Їх можна придбати у розстрочку на 1 рік. Детальнішу інформацію можна отримати в
офісі «Санком-Рівне» (вул. Шевченка, 45, 1 поверх), за номером телефону (0362) 23-43-73, або, відправивши
повідомлення на сторінку «Санком-Рівне» у «Фейсбуці».
27 серпня інспектори ДАІ близько 21:15 на автодорозі у селі Каноничі Володимирецького району було затримали
автомобіль марки "ЛУАЗ 969М" під керуванням 30-річного громадянина (інші дані встановлюються). В салоні
автомобіля було виявлено мотопомпу та приладдя для видобутку бурштину-сирцю. Про це інформує прес-служба
УДАІ УМВС України в Рівненській області.
Для з’ясування усіх обставин водія разом з автомобілем правоохоронці доставили в Кузнецовський міський відділ
міліції.
Цього ж дня інспектори ДПС близько 22:00 години на автодорозі Київ-Ковель поблизу с. Сварині
Володимирецького району затримали автомобіль марки "УАЗ 3303" під керуванням 21-річного жителя
Рівненської області, який перевозив мотопомпу кустарного виробництва з рукавами.
Нині водій пояснює свої дії правоохоронцям Володимирецького райвідділу міліції.
Працівниками ДАІ краю за останню добу виявлено два факти перевезення територією Рівненщини приладдя для
видобутку бурштину. Про це інформує кореспондент ERVE.UA з посиланням на прес-службу управління.
27 серпня інспекторами ВДАІ з обслуговування міста Кузнецоськ та Володимирецького району близько 21:15 на
автодорозі у селі Каноничі було затримано автомобіль марки «ЛУАЗ 969М».
30-річний водій (інші дані встановлюються), в салоні автомобіля перевозив мотопомпу та приладдя для
видобутку бурштину-сирцю.
А вже о 22:00 на автодорозі Київ-Ковель, поблизу села Сварині, що на Володимиреччині даівці затримали інше
авто - марки «УАЗ 3303» під керуванням 21-річного жителя Рівненської області.
Молодик перевозив мотопомпу кустарного виробництва з рукавами.
Громадянина та автомобіль доставлено в Володимирецький СВМ УМВС для вияснення питань по суті.
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Про рівненський бурштин
знімають... мультики

Вже півтора місяці у Рівному збирають підписи під петицією до керівництва України за відновлення роботи
заводу з переробки побутових відходів. За цей час звернення підтримали близько 20 тисяч рівнян. Щодня
кількість підписів збільшується, адже мешканці обласного центру розуміють важливість проблеми.
Нагадаємо, 7 липня ТзОВ «Санком-Рівне» розпочало збір підписів під петицією до керівництва країни за
відновлення роботи сміттєпереробного заводу. Пропрацювавши лише півроку, 1 грудня 2013 року він припинив
свою роботу через відсутність законодавства, яке б регламентувало його діяльність. А в умовах припинення
постачання газу в Україну з боку Російської Федерації, питання відновлення його роботи є надзвичайно
актуальним.
Тому ТзОВ «Санком-Рівне» закликає рівнян не залишитися осторонь і підписати звернення за відновлення роботи
заводу з переробки побутових відходів. Зробити це можна в інформаційному наметі, який працює щодня з 12 до
19 години на майдані Незалежності.
Також поставити підпис можна, завітавши в офіс «Санком-Рівне» за адресою: вул. Шевченка, 45, 1 поверх.
Окрім того, підтримати петицію можна за посиланням:http://signature.md.rv.ua/p15/
Долучилися до акції і громадські організації міста. Зокрема, петицію підтримали ГО «Молодь діє», КВУ, «Час
дій», «Рівненський громадський контроль», Фундація Регіональних Ініціатив, Рівненська організація ветеранів,
Асоціація будівельників Рівного, «Центр Правюс» та деякі підприємці міста.
Громадські активісти Рівного підняли питання щодо існуючої несправедливості в оплаті за вивезення сміття. На їх
думку, вона полягає в тому, що одним, щоб викинути відходи необхідно йти на вулицю до смітників, інші ж –
можуть це зробити не виходячи з будинку, викинувши сміття в сміттєпровід. Та сплачують за послугу з вивезення
побутових відходів однаково. Тому ТзОВ «Санком-Рівне» піднімає питання необхідності диференциалізації в
оплаті за послуги між тими, хто живе в багатоповерхівках, і має ще не заварені сміттєкамери, та тими, хто викидає
сміття в окремо стоячі контейнера. - Фактично мешканцям, які проживають у будинках із сміттєкамерами, не
потрібно носити сміття до контейнерів, які можуть знаходитись за 50 чи 100 м від будинку. А сплачують вони за
послугу стільки ж, як ті, хто викидає побутові відходи в сміттєві баки. Саме в цьому вбачається несправедливість.
Тому, ми подаємо розрахунок економічно обґрунтованих витрат, для будинків обладнаних сміттепроовадами.
Адже вибирати сміттєкамери, значно складніше і собівартість такої послуги відповідно вища. Відтак, найближчім
часом потрібно очікувати підняття тарифу, як мінімум в двічі, для тих споживачів, які проживають в будинках з
сміттєпроводами… Крім того, хочемо повідомити, що ми готові заварити сміттєкамери у будинках, якщо таке
рішення підтримає більшістю мешканців. Тобто, ми даємо споживачам вибір – викидати сміття у сміттєкамери та
платити за це більше, або ж користуватися контейнерами, - зазначив директор ТзОВ «Санком-Рівне» Святослав
Євтушенко. Для детальнішої інформації просимо звертатись у офіс ТзОВ «Санком-Рівне» за адресою: м.Рівне,
вул. Шевченка, 45.
Це зробили посадові особи однієї із сільських рад у Демидівському районі, зловживаючи своїм службовим
становищем у 2003-2007 роках.
А стало про це відомо прокуратурі лише нині.
— Посадові особи однієї із сільських рад у Демидівському районі підробили низку рішень сесій про передачу
громадянам земельних ділянок у приватну власність під житлову забудову та ведення особистого селянського
господарства, — каже Людмила Суржук, прес-секретар прокурора області. — Таким чином було протиправно
відчужено земельні ділянки комунальної форми власності загальною площею понад 18 гектраів, чим завдано
шкоду територіальній громаді на суму 274 тис грн. Отож прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових
розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального Кодексу
України, тобто за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частиною. 2
статті 366 — тобто за фактами службового підроблення. Досудове розслідування доручено проводити міліццї, а
процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Млинівська міжрайонна прокуратура.
Там періодично їх приймають
Люмінесцентні лампи викидати у смітник після використання небезпечно. Адже вони містять пари ртуті. За
підрахунками експертів, щороку в українські смітники потрапляє кількасот кілограмів ртуті. У той час як один
грам ртуті у довкіллі здатний призвести до забруднення понад трьох мільйонів кубометрів повітря чи двохсот
тисяч кубометрів води.
Тому підприємство «Санком-Рівне», яке вивозить побутові відходи, повідомило для рівнян місце, де можна без
шкоди для довкілля здати відпрацьовані лампи. Регулярним збором цих небезпечних відходів займається
організація ТзОВ «Еко Захист — Україна». Тож приносити лампи можна на вул. Старицького, 21/8.
У неділю, 7 вересня, о 22:10 на Першому національному транслюватимуть мультик «Сонячний камінь —
бурштин» з анімаційного проекту «Моя країна — Україна».
«Колись у рівненських лісах полював сміливий мисливець, який кохав доньку лісового чаклуна. Але лісовий
демон не бажав цього шлюбу і відправив мисливця у далеку мандрівку, наказавши йому дістати сонце…» З цього
починається пригодницька історія у мультику "Сонячний камінь — бурштин".
Мультфільмів у межах анімаційного проекту "Моя країна — Україна" відзнято 26. Усі вони про цікаві місця
країни. Кожна трихвилинна серія створювалася близько півроку.

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

160.

Газета
„Рівне 09.09.2014
вечірнє”

У скупника вилучили майже
50 кілограмів бурштину

161.

Газета
„Рівне 09.09.2014
вечірнє”

У Рівному вже
сортувати сміття

потрібно

Це міліція зробила під час слідчих заходів, які проводили в рамках відкритого кримінального провадження, коли
встановлювала осіб, які причетні до незаконного видобутку бурштину-сирцю та місця його зберігання та збуту.
У будинку 33-річного Олександра, який на Рівненщині видобував, скуповував та продавав дорогоцінне каміння,
правоохоронці знайшли майже півцентнера «сонячного каменю». Олександр проживає в одному із сіл
Рівненського району, одружений, має дитину, однак офіційно ніде не працює.
Працівники сектору оперативних розробок управління державної служби боротьби з економічною злочинністю
УМВС України в Рівненській області, під час проведення обшуку за місцем проживання Олександра виявили та
вилучили декілька наповнених бурштином мішків. Вилучене відразу направили на гемологічну експертизу, щоб
вона встановила точну вагу та вартість вилученого дорогоцінного каменю.
У діях Олександра вбачається кримінальна відповідальність згідно статті 240 Кримінального кодексу України
(Порушення правил охорони або використання надр). На разі правоохоронці встановлюють всі обставини та осіб,
які можуть бути причетними до скоєння даного злочину.
Про це повідомляє СЗГ УМВС України в Рівненській області.
Відтепер пластик, папір, картон, скло, поліетилен та метал у Рівному викидатимуть в окремі контейнери. Таку
систему роздільного збору сміття у місті запроваджує підприємство «Санком-Рівне».
Як повідомив директор ТзОВ «Санком-Рівне» Святослав Євтушенко, контейнери для роздільного збору відходів
найближчим часом будуть встановлені на всіх контейнерних майданчиках міста:
— У всіх цивілізованих країнах світу вже давно сортують сміття. Запровадити таку систему збору відходів ми
вирішили і в Рівному. Першим кроком у цьому напрямку було встановлення окремих контейнерів для збору ПЕТпляшок. Нині ж ми розпочали розміщувати сітчасті контейнери для відходів, які можна переробити, на всіх
контейнерних майданчиках Рівного, де надаємо послуги з вивезення побутових відходів. У них можна викидати
пластик, картон, папір, скло, поліетилен і метал. А в звичний контейнер рівняни й надалі викидатимуть всі
несортовані та харчові відходи. Така система збору сміття у місті дозволить зменшити кількість відходів, які
потраплятимуть на сміттєзвалище, а також сприятиме економії енергоносіїв. Тому ми звертаємося до рівнян із
проханням бути відповідальними і почати сортувати відходи.
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Бетонні ящики з отрутою не
впали на нас із неба.
Розмовляла
Людмила МАРЧУК

Вони залишилися нам у спадок від господарників і посадових осіб, котрі безвідповідально поставилися до своїх обов’язків. Нині, коли ті люди вже на
пенсії, нам доводиться ламати голови над тим, як ліквідувати їхній небезпечний привіт нащадкам.
Про те, що в Рівному, в посадці поблизу вулиці Ґрунтової, на території Плодорозсадника стоять 7 контейнерів з отрутохімікатами, не чув у нашому місті
хіба глухий. Як повідомили нам у департаменті екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, з цього приводу ціле літо до чиновників,
що забезпечують реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, шлють численні звернення та скарги
занепокоєні громадські активісти і депутати всіх рівнів.
Кореспондент газети «7 днів» зустрілася з директором департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА В.ДУДКОЮ з того самого приводу
– аби почути компетентну думку про ті контейнери і дізнатись, які загрози вони в собі містять. – Валентине Федоровичу, проясніть ситуацію для наших
читачів: звідки взялися ці отрутохімікати фактично на території Рівного?
– На жаль, публікації багатьох газет наводять жах на пересічних громадян та підривають і так крихку довіру населення до місцевої влади в такий
непростий для країни час. Проте у страху завжди очі великі.
Стосовно переміщення вказаних контейнерів на те місце, де вони перебувають на даний час, до департаменту екології звернення не надходили. У липні
цього року там провели лабораторні дослідження: взяті проби ґрунту, води, повітря. За даними ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр» Держсанепідслужби України у цих пробах не виявлено будь-яких залишків отрутохімікатів. Їх зберігання на цій території не становить небезпеки для людей та
довкілля.
– Чи багато місць в області, де ще зберігаються такі ж контейнери з отрутохімікатами? – В одинадцяти районах області та у місті Рівне зберігаються
отрутохімікати. Є 30 таких місць. В обласному центрі – тільки ті контейнери, що на території Плодорозсадника. Ще п’ять є у Рівненському районі: чотири
– у Великій Омеляні та один – у Зорі. 12 контейнерів на 1–1,5 тонни отрутохімікатів кожен розміщені у Здолбунівському районі; шість контейнерів – у
Березнівському; чотири – в Дубровицькому; три – в Дубенському; по два – в Корецькому та Острозькому і по одному – в Радивилівському та
Рокитнівському районах.
– Як давно зберігаються ці отрутохімікати і чому їх досі не вивезли на утилізацію? – Скажу відверто: проблема з пестицидами та їхнім зберіганням
актуальна не тільки для нашої області, а й усієї нашої держави. Всі ми розуміємо, що ця проблема вимагає не лише конкретних дієвих рішень, а й вагомих
капіталовкладень. Вирішити це питання негайно в нинішніх умовах непросто.
– А звідки взялися пестициди? – Накопичення непридатних до застосування пестицидів почалося в області в 70–80-х роках минулого століття, коли в
сільському господарстві широко використовувались інтенсивні технології і рівень використання пестицидів становив 3–4 кілограми на гектар сільськогоподарських угідь. Як результат, заборонені до використання та непридатні до застосування пестициди складували у великих кількостях на складах по всій
області.
– Невже з того часу ніхто нічого з області на утилізацію не вивозив? – Вивозили. Останній раз – у 2011–2012 роках. За рахунок Державного природоохоронного фонду з території області вивезено 172,404 тонни непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. Щоб не допустити
забруднення природного середовища, в першу чергу вивезли отрутохімікати з тих місць, де згідно з даними інвентаризації 2011 року виявили значні
кількості неконтейнеризованих пестицидів.
У 2012 році планувалося повністю очистити територію області від непридатних хімічних засобів захисту рослин. Для цього в січні 2012 року провели
комплексну інвентаризацію місць їхнього накопичення, згідно з якою станом на 13 січня 2012 року на території області зберігалося 61,163 тонни
непридатних пестицидів. Угоду на проведення вищезазначених робіт було укладено з ТзОВ С.І. Груп Консорт ЛТД.
У вересні того ж 2012 року розпочалися роботи із вивезення непридатних пестицидів. Однак згодом виявилось, що в деяких районах інвентаризація 2012
року була проведена неякісно або й безвідповідально. Так, відповідно до інформації, наданої державною екологічною інспекцією у Рівненській області від
1 жовтня 2012 року, з території Гощанського району було вивезено 37,513 тонни пестицидів, тоді коли в інвентаризаційних актах загальна кількість
непридатних пестицидів там становила 17,709 тонни. З території Здолбунівського району було вивезено 23,673 тонни пестицидів, а в інвентаризаційних
актах вказана кількість непридатних пестицидів становила 17,62 тонни.
– Про що свідчать такі величезні розбіжності? – Про неякісно проведену інвентаризацію наявних непридатних пестицидів інвентаризаційними комісіями
Здолбунівського та Гощанського районів. Саме тому в цих районах для вивезення хімікатів на утилізацію були витрачені всі ті кошти, які призначались
для повного очищення області від непридатних пестицидів.
– То, може, хтось на цьому гарно «заробив»? – Це питання до слідчих органів – міліції та прокуратури. Є їм тут над чим працювати. Але питання й до
державних органів, до відповідальності певних посадових осіб. Бо тут або не належним чином була проведена інвентаризація, або ж десь акти підписали, а
пестициди не вивезли. І хтось повинен за це відповідати.
– Ну, відповість. А що далі? Мусить же хтось виправляти помилки попередньої влади? – Безперечно. Цього місяця в області має відбутися нова
інвентаризація місць, де зберігаються отрутохімікати. Діє доручення першого заступника голови облдержадміністрації щодо проведення комплексної
інвентаризації 2014 року.
Повторю: згідно з проведеною першою інвентаризацією 2012 року станом на 13 січня 2012 року на території Рівненської області зберігалося 61,163 тонни
непридатних пестицидів. У листопаді 2012 року проведено повторну комплексну інвентаризацію місць накопичення отруйних речовин, за висновками
якої на території області виявили 47,415 тонни отрутохімікатів. Що покаже інвентаризація 2014 року, побачимо.
– Вивозити ці контейнери на утилізацію, до того ж, напевне, в інші країни, – справа недешева. Важко повірити, що уряд у нинішній ситуації буде
спроможний виділити області кошти на це… – Так, це справа недешева. Судячи з попереднього вивезення відходів, рахунок іде на мільйони. А вивозили в
попередні роки за кордон: до Польщі та Ізраїлю, де є підприємства, які займаються утилізацією таких речовин. Необхідні кошти на вивезення хімікатів ми
очікували торік. Оскільки їх не виділили, то минулого року департамент екології та природних ресурсів направив до Мінприроди України повторний
запит на виділення коштів.
– Малоймовірно, що ці кошти такого важкого року будуть нам надані. Тож питання полягає в тім, наскільки безпечне подальше зберігання цих відходів у
контейнерах? – Отрутохімікати зазвичай зберігаються на базах колишніх складів отрутохімікатів і мінеральних добрив. Це місця, які віддалені від житлових будинків (мають відповідну санітарно-захисну зону). Жодного факту забруднення прилеглих територій (ґрунту, води, повітря) не виявлено, оскільки згідно з рекомендаціями спеціалістів (екологів, гігієністів) отрутохімікати містяться у складах або контейнерах. Ми лише настійно рекомендуємо: нічого не зачіпати й не рухати з місця. Для моніторингу ситуації щодо стану їхнього зберігання, оцінки ризиків для здоров’я людей та навколишнього природного середовища, а ще для визначення вартості робіт, пов’язаних з їхнім знешкодженням, обласна влада дала доручення організувати комісії в районах і
до 30 вересня цього року провести інвентаризацію місць накопичення непридатних хімічних засобів захисту рослин. І такі комісії уже працюють.
– Наскільки безпечні контейнери, в яких зберігаються отрутохімікати? На скільки років вони розраховані? – Для екологічно безпечного зберігання
непридатних хімічних засобів захисту рослин та недопущення негативного впливу на довкілля ще в 2001 році було прийнято рішення про тимчасове
зберігання непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин у бетонополімерних контейнерах. Як довго? До часу вирішення на державному
рівні питання їхнього знешкодження. Ці контейнери замовляли спеціалісти. Перед реалізацією їх випробували. Паспортний гарантований термін
зберігання у них хімічних речовин – 200 років. Вони герметично закриті та не становлять небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я
людей. Вага одного затареного контейнера становить близько 3 тонн. Тобто все зроблено для того, щоб ці контейнери були безпечними й достояли до часу
їх перевезення для утилізації. Питання тільки в тому, наскільки відповідально ставляться до цього самі люди. Необхідно забезпечити належне зберігання
контейнерів: обгородити це місце, вивісити попереджувальні знаки, облаштувати написи про кримінальну відповідальність за будь-яке посягання на
місткості, де зберігаються небезпечні хімічні речовини.
– Невже в Україні немає жодного підприємства, яке б займалося утилізацією пестицидів? – На жаль. Раніше переробляв ці відходи Шосткинський
хімкомбінат, а тепер – невідомо. 29 серпня цього року на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
міста Рівне обговорили ситуацію, що склалася у сфері поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин у Рівному. Поки що альтернативи
збереженню небезпечних відходів у контейнерах до часу, коли буде можливість їх утилізувати, немає. Тож наша безпека залежить від відповідальності
місцевої влади, керівників об’єктів, на територіях яких розміщені вказані хімічні речовини, розуміння та обережності кожного з нас.
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У рівненському зоопарку на В Рівненському зоопарку 5 жовтня о 12 годині розпочнеться свято "Домашніх тварин". Про це повідомила пресвихідних
пройде
свято служба Рівненського зоопарку.
домашніх тварин
В програмі свята різноманітні виставки тварин; тематичні розповіді; показові годівлі; катання на конях та возі;
різноманітні конкурси та вікторини для дітей та дорослих;майстер клас з плетіння косичок коням, та доїння кози;
пригощання гарячим чаєм за старовинним бабусиним рецептом. Кожен бажаючий матиме змогу погодувати тварин
та прийняти участь у конкурсах.
Міжнародні спостерігачі з Європейські спостерігачі за позачерговими виборами до Верховної Ради (Олександр Петровіц та Алекс Вароді)
Сербії та Румунії відзначили, активно працюють наразі у Рівному. І окрім спостережень за виборчим процесом, вони приємно вражені чистими
що у Рівному бродячих собак вулицями Рівного, а також відносним зменшенням кількості бродячих собак.
стало менше
Про це вони зазначили під час зустрічі з міським головою Рівного Володимиром Хомком. Прибули спостерігачі до
Рівного з Сербії та Румунії. Серед іншого вони також повідомили, що на фоні східних обласних центрів, виборчий
процес у Рівному проходить демократично та по-європейськи. Про це повідомили на сайті міського голови.
Рівнян заохочують сортувати «Санком» оголосив перший в Україні екологічний конкурс «Стань Європейцем вже сьогодні». Взяти участь в акції
сміття подорожжю до Європи може кожен, умови прості – сортувати сміття у себе вдома і показувати це на фото.
Аби привчити рівнян до європейських стандартів та популяризувати серед мешканців роздільний збір сміття
«Санком» оголосив конкурс. Щоб приєднатися до такої акції та підтримати екологію свого міста потрібно лише
сортувати сміття у себе вдома.
Катерина Рощук, менеджер ТзОВ «Санком-Рівне»:
- Ми запровадили акцію, яка називається «Стань Європейцем вже сьогодні». Тобто людина, яка сортує сміття може
сфотографуватися і надіслати цей матеріал або в офіс, або в інший інформаційний привід, тобто Фейсбук, Вконтакт
і так далі.
Надсилати свої фотографії з роздільним сміттям рівняни можуть до 1 листопада. Кожному з учасників буде
присвоєно номер, за допомогою нього шляхом лотереї й визначать щасливчика.
Катерина Рощук, менеджер ТзОВ «Санком-Рівне»:
- Ця акція тільки набуває розголосу, тобто зараз є один учасник. Звичайно, просимо рівнян надсилати фото. Не
лишатися байдужими. Чому ми взагалі запровадили сортування сміття і зокрема таку акцію? Тому що зараз, як всім
відомо, не працює сміттєпереробний завод і сміттєзвалище є переповнене. Тобто завдяки такому збору сміття, ці
відходи з контейнерів будуть відразу відправлятися на вторинну переробку без всякого сортування.
Переможець акції поїде в тур містами Європи. Крім того, інші учасники також отримають подарунки від «СанкомРівне».
Замінити пластикові пакети на Замінити пластикові пакети, які кожен з нас використовує у побуті, на екологічні торбинки рівнянам пропонує
екологічні торбинки рівнянам підприємство «Санком». Вони багаторазові і зовсім не шкідливі для довкілля. Такими торбинками вже давно
пропонує «Санком»
користуються у більшості країн світу. Нині екомода дійшла і до Рівного.
Тривалість його життя складає у середньому 25 хвилин, потім він відправляється в сміттєвий кошик. Така доля
більшості поліетиленових пакетів. Та найгірше те, що на сміттєзвалищі пластик не розкладається кількасот років.
Відтак, аби зменшити навантаження на довкілля рівненське підприємство «Санком» пропонує рівнянам
використовувати у побуті екоторбинки.
Святослав Євтушенко, директор ТзОВ «Санком-Рівне»:
- Вона зроблена із спеціального матеріалу, який не завдає шкоди довкіллю та розкладається за досить короткий
проміжок часу. Таким чином зменшує навантаження на екологію. Тобто ми пропонуємо рінянам використовувати
екоторбинки замість пластикових пакетів. З кожним днем дедалі більше рівнян хоче мати таку екоторбинку і у себе
в господарстві. Коштує вона близько 30 грн.
Святослав Євтушенко, директор ТзОВ «Санком-Рівне»:
- Цікавляться ті рівняни, які не байдужі до екології, тобто це така загальна ініціатива, всесвітня ініціатива в
розвинених країнах, які намагаються зменшити негативний вплив на екологію, довкілля.
Отримати екоторбинку можна і в подарунок. «Санком» дарує їх тим рівнянам, які допомагають їм збирати підписи
за відновлення роботи сміттєпереробного заводу, а також своїм клієнтам, які беруть активну участь в акціях
підприємства.
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167.

Телеканал
„Сфера ТВ”

07.10.14

У
Рівному
автопарк
тролейбусів
поповнився
польськими «рогатими»

168.

РТБ

09.10.2014

У Рівненському районі
прокуратура виявила
незаконне зняття родючого
шару ґрунту
Прокурор Рівненського
району Андрій Забродоцький

169.

РТБ

10.10.2014

Четвертий енергоблок
Рівненської атомної
електростанції працює вже
десять років.

170.

РТБ

10.10.2014

Рівному - новий транспорт
Джерело: прес-служба
Рівненської міськради

171.

РТБ

13.10.2014

172.

Телеканал
Рівне-1

14.10.2014

Сьогодні в Рівному проведено
урочистий випуск на лінію
чотирьох
польських
тролейбусів
Біля
РДГУ
у
Рівному
з’явилися
новенькі
велопарковки

Чотири з десяти тролейбусів, які нещодавно придбала міська влада у Польщі, уже знаходяться в тролейбусному
парку. Рогатий транспорт неновий, до Рівного він їздив вулицями польського міста Люблін. За попередньою
інформацією, нині тролейбуси вже практично готові вийти на маршрут.
Володимир Хомко, міський голова Рівного:
- Зараз домовимося із однією фірмою, що вона нам встановить WI-FI, що зараз дуже популярно, особливо серед
молодих людей. Ми зробили зараз стрілку недешеву в районі повороту на вулицю Коцюбинського, аби
тролейбуси могли не заїжджаючи до високовольтного їхати на Ювілейний. Таким чином спростимо маршрут.
Всього буде 10 тролейбусів і це буде відчутно для міста Рівне. В нас їх всього 57, то 10 відчутно.
Та найбільше очікує Володимир Хомко на прибуття тролейбуса вітчизняного виробництва заводу «Електрон».
Львівський рогатий обійшовся міській скарбниці в понад 2 мільйони гривень.
Володимир Хомко, міський голова Рівного:
- Тролейбус, я вже бачив, на рівні всіх світових стандартів. Це той тролейбус, про який я весь час мрію. Ми його
вже втретє організацією пробуємо замовити і він може їхати певну частину дороги без дротів. В мене є така мрія:
пустити по Макарова біля супермаркетів, на кладовище для пенсіонерів, щоб могли заїхати, навколо Волинської
Дивізії. До речі, ідея цього транспорту чисто фінансова, адже ми можемо на Макарова покласти стовпи та дріт,
але це буде вдвічі дорожче, аніж придбати такий один тролейбус.
Під час проведення прокуратурою району перевірки додержання вимог земельного законодавства України в одній
із сільських рад району встановлено, що на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, площа яких
- 0,9 га та 0,7 га, здійснюється зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з подальшим
складуванням на сусідню земельну ділянку.
Разом з тим, до Державної інспекції сільського господарства в Рівненській області фізичні або юридичні особи з
питання отримання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву зазначених земельних ділянок не
зверталися та відповідний дозвіл Інспекцію не видавався.
У результаті вказаних дій спричинено шкоду державним інтересам на суму 32 тис.грн.
Вказані дії кваліфіковані як безгосподарське використання земельних ділянок та незаконне заволодіння ґрунтовим
покривом (поверхневим шаром) земель за ст. 254 та ч. 1 ст. 239-1 КК України.
Відомості про даний злочин прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження, розслідування якого доручено СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області.
Його було введено в дію 10-го жовтня 2004-го року після тривалого двадцятирічного будівництва. Відтоді на
енергоблоці здійснено 147 заходів з модернізації. Тут запровадили новітні системи діагностики та встановили
елементи європейського виробництва. Завдяки цьому вдалося досягнути рівня безпеки, який відповідає всім
міжнародним вимогам. Протягом 10-ти років експлуатації енергоблоком вироблено 57 мільярдів кіловат-годин
електроенергії. Наразі він є водночас наймолодшим та найсучаснішим в нашій державі.
У понеділок, 13 жовтня об 11:00 годині у Рівному на території ДКП „Рівнеелектроавтотранс” (вул. Данила
Галицького, 23) відбудеться презентація та урочистий випуск на лінію чотирьох тролейбусів, які були закуплені в
Польщі. Під час презентації тролейбусів міський голова розповість про плани міської влади встановити у салонах
тролейбусів WI-FI роутери, щоб забезпечити пасажирам доступ до Всесвітньої мережі Інтернет, а також про
перспективи розвитку тролейбусного транспорту в місті.
— Це для прогресивної молоді. Таким чином ми залучимо більше пасажирів, бо в маршрутках цього немає.
Тролейбуси гарні, таких у місті ще точно не було. Всього їх в Рівному буде 10 — це суттєво, бо зараз в нас на
лінію виходить менше 60 тролейбусів. Четверо тролейбусів уже прибули до Рівного, ще шість прибуде закупимо
найближчим часом, - наголосив міський голова.
Під час презентації міський голова Володимир Хомко розповів, зокрема, про намір встановити в їх салонах WI-FI
роутери, щоб забезпечити пасажирам доступ до Інтернету.
Йшлося також про перспективи цього найпопулярнішого виду громадського транспорту .
У Рівненському державному гуманітарному університеті подбали про студентів, що їздять на навчання
велосипедами. Поруч з двома навчальними корпусами з’явилися нові велопарковки.
Велопарковки розташували біля навчального корпусу No2 РДГУ на вул. Остафова, 31 та біля входу в навчальний
корпус No5 (також на вул. Остафова, 31). Про це повідомляють активісти спільноти «Рівне велосипедне».
Усього біля навчального закладу розмістили 10 паркувальних стійок (7 – біля корпусу No2 та 3 біля корпусу No5).
Вони дозволяють припаркувати 20 велосипедів.
Нагадаємо, що нещодавно велопарковки з’явилися й поруч з головним корпусом НУВГП.
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173.

РТБ

15.10.2014

Існує реальна загроза
забруднення річки Горинь
поблизу Рівного
Відділ
контролю
та
інформаційно-аналітичної
роботи виконавчого апарату
облради

174.

Газета Рівне
вечірнє

№75, 16-10-2014

Сміттєзвалище у Ставках: одні
городину садять, інші метал
"добувають"
Алла САДОВНИК

Така ситуація виникне, якщо обласна рада не надасть дозволу на користування надрами з метою видобування
підземних вод на ділянці Рубче (Рівненський район). Про це попередили представники ПАТ «Рівнеазот»
заступника голови обласної ради Степана Павлюка під час робочої зустрічі, яка відбулась вчора, 14 жовтня.
Як ми вже повідомляли, на пленарному засіданні обласної ради 3 жовтня депутати відмовили у наданні надр у
користування ПАТ «Рівнеазот» з метою видобування технічних підземних вод на ділянці «Рубче» Хотинського
родовища у Рівненському районі. Тоді перед депутатами виступив начальник департаменту екології та природних
ресурсів Валентин Дудка, який вважає неприпустимим використовувати воду з підземних родовищ для технічних
потреб. Натомість представники підприємства не змогли чітко обґрунтувати та пояснити обласним обранцям
необхідність такого рішення.
Лише після сесії до обласної ради звернулись представники Рівнеазоту та під час зустрічі з заступником голови
облради Степаном Павлюком надали всі пояснення.
Всім відомо, що поблизу підприємства накопичено гори відходів хімічного виробництва. На даний час там
скупчено біля 15 мільйонів тонн фосфогіпсу. З часом ці шкідливі відходи просочуються у ґрунтові води та
природним шляхом потрапляють у річку Горинь. Щоб не забруднювати основну водну артерію області, ще у 1998
році поблизу відвалів підприємством побудована та обслуговується очисна станція, яка запобігає потраплянню в
річку концентрованих забруднених відходів. Але для її діяльності необхідна вода, яку ще з тих часів видобувають
з підземного родовища. Тобто на даний час родовище експлуатується, лише закінчився термін дії дозвільних
документів на здійснення водозабору, які слід поновити. Обласна рада є лише однією із установ, які надають
погодження, інші ж установи всі необхідні погодження та дозволи надали.
Окрім того, вода з підземного родовища, дозвіл на видобування якої просить надати Рівнеазот, не є питною, адже
родовище розташоване поблизу відвалів фосфогіпсу і шкідливі речовини потрапляють також до нього. Про це
також свідчить проведена експертиза води з родовища. Таким чином, якщо обласна рада не надасть погодження
на видобування підземних вод, очисна станція вимушена буде припинити роботу, наслідком чого буде
забруднення річки Горинь, - стверджують представники Рівнеазоту.
Зазначене питання можна вирішити лише на сесії обласної ради. Обговорення важливих питань проводиться
відкрито, тож для прийняття правильного рішення депутати повинні знати та врахувати всі точки зору. Ми
зробимо все від нас залежне, щоб не сталось екологічної катастрофи. Але ви, як ініціатори, повинні депутатам
обґрунтувати та пояснити всі наслідки такого рішення. А це питання ми повторно внесемо на розгляд наступної
сесії обласної ради, - пообіцяв заявникам Степан Павлюк.
Біля села Ставки, що за кілька кілометрів від Рівного, часто можна побачити людей із металошукачами. І місцеві,
й заїжджі вже перерили частину сміттєзвалища, шукаючи метал. Тож коли селяни почули, що сільрада хоче
укласти договір з волинським підприємцем і дозволити йому видобувати метал, почали погрожувати перекриттям
траси Рівне-Луцьк, яка проходить повз село.
Сміттєзвалищ біля Ставок аж два. На одне й досі звозять сміття, а інше засіяли травою ще 1997 року. На обидва
смітники ще з середини минулого століття сміття викидали не лише селяни, а й підприємства, зокрема завод
тракторних агрегатів. Подейкують, що під травою та шаром ґрунту нині лежать чималі "поклади" металобрухту. А
заодно і небезпечних речовин, бо дехто пам'ятає, що вивозили на сміттєзвалища і хімікати.
На смітнику, який закрили ще 17 років тому, не тільки підприємливі селяни шукають для продажу метал, а й
садять городину. І ніхто з них не хотів би, щоб це "добро" дісталося іншим. Розповідають, що сільська рада вже
уклала договір із волинським підприємством, яке взялося б за дослідження ділянки і видобуток викинутого колись
металу. Мовляв, за це обіцяли волиняни і дорогу зробити, і облагородити опісля територію, і заплатити ще й
чималу суму у сільський бюджет. В обласну раду нещодавно надійшло два листи, в яких йшлося про те, що
жителі Ставок не хочуть, аби сміттєзвалище, яке поруч з їхніми будинками, розкопували. Писали, якщо роботи
розпочнуть, то селяни перекриють трасу Рівне-Луцьк.
В Обарівській сільській раді доводять, що чіпати сміттєзвалище не збираються. Усі чутки про договори з
підприємствами на дослідження території заперечують. І підозрюють, що паніку в селі могли викликати
екологічні інспектори.
Руслана Опаранюк, секретар Обарівської сільради, пояснює:— Кілька місяців тому нам надійшов лист від Державної екологічної інспекції, що до неї звернувся мешканець Ставок з проханням перевірити старе сміттєзвалище,
бо воно, за його словами, небезпечне для селян. Після цієї скарги експерти з обласної екологічної інспекції брали
проби ґрунту. Потім нам прислали офіційну відповідь, що шкідливі речовини у ґрунті є, але допустиму норму вони не перевищують. За деякий час ми знову отримали листа від екологів про те, що інші два селянина поскаржилися на це сміттєзвалище, але нам так і не прислали копії цих звернень. Мабуть, після того, як на території працювали екологи, й почали поширюватися чутки, що сільська рада збирається розкопати сміттєзвалище. Але можу запевнити, що ніхто зачіпати його не буде. На останній сесії сільської ради ми обговорювали це питання, депутати
висловилися проти. Тим більше, що у 2011 році вже було прийнято рішення, обговорене із громадою, щоб сміттєзвалище не розкопували. А метал справді шукають. Але на чинному звалищі. Я не чула, щоб розкопували старий
смітник.

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

175.

Телеканал
Сфера-ТВ

17.10.14

Рівненський зоопарк для
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Рівненські
комунальники
придбали нові бельгійські
клітки для собак
Юлія Павленко

Рівненський зоопарк запрошує рівнян та гостей міста 19 жовтня на "Свято Гарбуза", під час якого кожен зможе
знайти собі розвагу до смаку: поласувати гарбузовими смаколиками, спостерігати як майстри створюють з
гарбузів художні шедеври, прийняти участь в конкурсах та отримати подарунок. Про це повідомила прес-служба
Рівненського зоопарку.
Під час свята буде проведено збагачення середовища для тварин з використанням гарбузів. Також зоопарк
приготував для відвідувачів "Домашній конкурс». У вас є унікальна можливість створити вдома власний гарбуз
(тобто спробувати власноруч вирізати малюнок чи орнамент) та принести його у зоопарк. Найкращий гарбуз буде
нагороджений. Зоопарк запрошує всіх бажаючих на прекрасне свято осені та смакоти. Початок о 12 годині.
Як повідомили стурбовані мешканці району „Пивзавод”, цими днями невідомі вандали знищили кілька дерев в
парку імені Богомолова, що на вулиці Петра Могили і знищили кілька хвойних кущів.
- В нас просто немає слів. Яким треба бути невігласом та бездушною людиною, щоб отак нищити живі дерева та
кущі. А це ж і людська праця. Ось нещодавно лавку тут зламали, у фонтан накидали пляшок, повидовбували
бруківку. Це просто деградація суспільства якась, -наголосила мешканка вулиці П.Могили Любов Шевчук.
Про це повідомили у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської
ради.
КАТП 1728 придбало просторі та зручні клітки SAVIC (Бельгія) для транспортування собак на стерилізацію та
повернення на попереднє місце перебування. Використання кліток зробило процес відлову більш зручним і
безпечним для ловців та значно комфортнішим для тварин.
Ефективність нових кліток була перевірена під час відлову безпритульних собак на вулиці Чоновола, в районі
речового ринку та біля високовольтного.
Центром стерилізації КАТП 1728 досягнуто попередньої домовленості з благодійною організацією VIER PFOTEN
International щодо продовження співпраці в 2015 році в питанні бешкоштовної допомоги м.Рівне в регулюванні
чисельності безпритульних тварин гуманними методами.
Під час роботи VIER PFOTEN International в м.Рівне в поточному році було простерилізовано 235 безпритульних
тварин. Про це повідомили на сайті міського голови Рівного.
На Рівненщині знову збройне протистояння. Ситуація на "бурштиновому фронті" на поліссі знову загострюється.
Місцеві звинуватили міліцію в збройному нападі і надмірному застосуванні сили, зброї і спецзасобів. Міліцейське
ж керівництво - спростовує, мовляв порушень правопорядку не допустили, гранат не кидали, зброю і силу - не
застосовували. На місці протистояння опинився наш кореспондент. Бурштинові війни по-поліськи - ці кадри були
відзняти не на сході України, а на півночі Рівненщини. Кількасот місцевих мешканців проти сотні міліціонерів.
Селян обурив початок робіт з видобутку бурштину в урочищі Гальбин, нібито - приватною компанією.
Коли люди почали стягуватись до лісу - представники фірми, що взяла під контроль бурштинові родовища викликали міліцію. Ті - особливо не розбирались, кажуть місцеві.
Присмиряти селян приїхали озброєні міліцейські спецпризначенці з Рівного. Класифікували це, як масове порушення порядку. Навіть адмін протокол на п'яного водія склали, і незареєстровану автівку на штрафмайданчик
забрали. Міліціонери викликали підкріплення, селяни теж зібрались і простистояння продовжилось в тому ж лісі
до глибокої ночі.
На переговори з селянами навіть приїхав новопризначений начальник обласної міліції. І сказав: до виборів ніхто і
нічого не вирішить. Тож і діалог - не склався.
Нині ситуація на поліссі умовно врегулювалась. Міліціонери домовились з місцевими про повернення до
травневих домовленостей. Тобто в урочищі Гальбин бурштин поки не видобуватимуть. Ані незаконно місцеві, ані
умовно-законно - приїжджі.
«Санком» просить повідомляти мешканців будинків про наповнення контейнерів задля вчасного вивезення
відходів і налагодження графіку роботи.
В Рівному ось таких контейнерів для роздільного збору сміття встановили вже півтори сотні. Викидати сюди
можна пластик, папір, скло, поліетилен та метал. Більшість мешканців будинків у Рівному таким сортуванням
сміття задоволені і готові сприяти цьому процесу.
Іван Кичан, голова правління ОСББ «Злагода Струтинської, 41»:
- Люди звісно ставляться позитивно. Бо колись пластик кидали в контейнери, возили на місце переробки,
закопували, а всі знають, що він довго в землі розкладається. Зараз поставили дякуючи «Санкому» біля нас
контейнера, йде сортування окремо. Я ставлюся до цього позитивно і мешканці мого будинку теж позитивно
ставляться.
Раз у тиждень містом курсує окрема машина підприємства «Санком», яка збирає відходи саме з цих сітчастих
контейнерів. Проте, вирахувати періодичність збору такого сміття доволі важко, розповідає керівництво. Адже
наповнюється контейнер по-різному.
Святослав Євтушенко, директор ТзОВ «Санком-Рівне»:
- Люди сміття сортують і ми висловлюємо велику повагу до рівнян, які інтенсивно почали сортувати сміття. Але
іноді ми просто не можемо вчасно визначити, коли треба сміття вивозити, тому є велике прохання до рівнян, коли
у вас будуть наповнюватися смітники, то, будь ласка, повідомляйте нам. І у вас буде чисто та охайно, і ми
зможемо вчасно приїхати та налагодити точний графік збору.
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Рівненський сміттєпереробний
завод серед кращих
промислових споруд в Україні
Ірина Мороз

Нагороду у номінації «Промислові підприємства та об’єкти промислового призначення» за будівництво заводу з
переробки побутових відходів отримало підприємство «УКРЕКО-ІНДАСТРІ», яке є співзасновником заводу.
Вручив відзнаку Віце-прем’єр міністр України, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир
Гройсман. Рівненський сміттєпереробний завод відкрили влітку минулого року. Зміни до законодавства, які
вступили в дію у жовтні 2012, поставили під загрозу його роботу. Тому у грудні 2013 року завод зупинився, а
переговори щодо відновлення його роботи тривають і досі. Попри це держава визнає його як чи не найкращу
промислову споруду, збудовану в Україні. Сміттєпереробний завод отримав нагороду у номінації «Промислові
підприємства та об’єкти промислового призначення».
Святослав Євтушенко, генеральний директор «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»:
- Нам дуже приємно, що наш сміттєпереробний завод переміг у конкурсі найкраща споруда, яка була збудована у
2014 році. Проте, краще, аби прийняли закон, який дозволив би нашому сміттєпереробному заводу працювати. Я
думаю, що тільки в нашій країні, якщо є ямка на дорозі, то ставлять знак, що ямка на дорозі, замість того, щоб
відремонтувати її. Ситуацію, що склалася, можна вирішити двома шляхами: скасувати Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг».
Це прибере норму визначену цим законом про монопольний статус об’єктів з переробки відходів. Або ж для
відновлення роботи потрібно внести зміни у Закон України «Про ліцензування окремих видів господарської
діяльності». На заводі сподіваються, що чиновники до них все ж прислухаються і окрім отаких от заохочень,
нададуть змогу нормально працювати.
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З перших років життя треба
вчити берегти природу
Неля ЗАБОЛОТНА

Важливо знати, у якому середовищі ти живеш, і підходити до його проблем з розумінням, тому оберігати довкілля потрібно вчити з раннього дитинства, –
переконана керівник екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді Ірина Куроченко. Через дітей впливаємо на батьків. Незважаючи
на те, що екологічні проблеми набувають глобального характеру, цікавість до них поступово спадає. Економічні та політичні негаразди в країні переважають нібито віддалені наслідки нашого недбалого ставлення до навколишньої природи. Але це не так. Щороку спостерігаємо забруднення та обміління
річок, знищення вікових дерев і лісових масивів, розширення територій несанкціонованих сміттєзвалищ. І все це неподобство ми передамо у спадок своїм
дітям і внукам. Можливо, недаремно у наш час саме діти переймаються чистотою навколишнього середовища набагато більше, ніж їхні батьки.
– Діти мають змалечку розуміти, що, зберігаючи природу, вони роблять дуже корисну справу, – каже Ірина Куроченко – педагог, ентузіаст і захоплена
своєю справою людина. – Дуже важливо, на наш погляд, прищепити їм повагу та любов до природи з раннього віку. Екологічну свідомість треба
виховувати поступово, бо іноді пояснити щось дорослій людині набагато важче, ніж достукатись до сердечка дитини. Ми ж пішли дещо іншим шляхом і
вирішили не просто давати дітям екологічні знання, а подавати їх як «ази життя».
Спочатку екошкола, потім – екоцентр. Розуміння важливості такого підходу прийшло поступово. Спочатку, в далекому 1992-му, при Рівненському
міському Палаці дітей та молоді створили екологічну школу, куди приходили всі бажаючі учні 8–11 класів, щоб вивчати теорію. Практичні ж заняття
проходили на базі ПТУ№ 10. У результаті діти отримували свідоцтво про закінчення екошколи і спеціальність «лаборант хімічного аналізу». На той час
екологічний напрямок викликав чималу зацікавленість серед майбутніх абітурієнтів, багато школярів мріяли здобути професію еколога і вступали у виші
на відповідні факультети. Екологічна школа стала першою сходинкою на їхньому шляху.
У палаці працювали волонтери з Америки і Канади, привносили досвід нових підходів освіти для збереження довкілля, почали застосовувати метод
екологічних проектів. Через якийсь час при екологічній школі створили екоклуб, куди запрошували учнів 6–7 класів. У цю діяльність почали
впроваджувати інтерактивні форми навчання для підвищення ефективності екологічної освіти. Для наших дітей стали важливими не просто знання, а
наочний результат роботи. Почали влаштовувати екологічні акції, спрямовані на покращення довкілля. Поступово клуб і школа об’єдналися в екологічний
центр, у якому навчання та практична робота збалансувались як дві невід’ємні складові. Тепер тут широко практикують саме такий, комплексний підхід, у
якому є місце і для навчання, і для проведення досліджень, і для проектної діяльності. Зміст діяльності осучаснився відповідно до нової стратегії
виживання людства, а саме стратегії сталого розвитку.
Метою екоцентру стало формування екологічної свідомості задля збереження довкілля та сталого розвитку. Освітній процес в екологічному центрі
відбувається через діяльність навчальних груп, які працюють за програмами «Загальна екологія», «Дослідження малих річок», «Екологія Рівного та сталий
розвиток» і «Соціально-екологічна діяльність».
– Ми йдемо від теорії до конкретних дій, які наші вихованці можуть реалізувати на рівні міста та області, – розповідає Ірина Куроченко. – Навчальні групи
об’єднують дітей віком від 10 до 16 років. Діти навчаються за авторськими програмами педагогів.
Основні навчальні групи в екологічному центрі працюють двічі на тиждень. Раз на місяць обов’язково є екологічний виїзд або екологічний практикум.
Щороку їздимо в експедиції з дослідження компонентів довкілля Рівненської області – досліджуємо малі річки, вікові дуби, рідкісні та червонокнижні
рослини, видовий склад птахів, афілофороїдні гриби тощо. Майже всі вихованці пишуть науково-дослідні роботи і беруть участь у всеукраїнському
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та інших тематичних конкурсах.Паралельно з навчальними групами працює тренінгцентр, у якому займаються діти 6–7 класів. Вони опановують навчальний курс «Раціональне природокористування та ресурсозбереження».
Найменші вивчають природу через кольори.Формування екологічної свідомості має бути скоординованою, довготривалою роботою, сутність якої
визначена в концепції безперервної екологічної освіти. Три роки тому тут взяли курс на реалізацію цієї концепції на рівні екологічного центру. Було
створено навчальні групи «Я пізнаю світ» для дітей віком 6–9 років, які в ігровій цікавій формі опановують елементи довкілля, зв’язки в ньому. Після
теоретичної частини
«Я пізнаю світ» обов’язково йдуть дві години екскурсій, досліджень у природі, які допомагають малечі на практиці перевірити те, що вона вивчала, а далі
ще дві години образотворчого мистецтва «Намалюю світ природи». Через дотик, почуття діти найкраще засвоюють отриману інформацію. Малюнок,
фотографія, ліплення, аплікація – усе це сприяє кращому засвоєнню нових знань, формуванню особистого ставлення до об’єктів природи. Особливий
акцент в екоцентрі роблять на використанні під час занять технологій «кольорової екології», яка дає можливість сприймати природу через палітру
кольорів. Як результат тут є вже музей чудових дитячих робіт «Веселковий світ довкола нас».
Старші розробляють серйозні проекти.Важливим напрямом діяльності екологічного центру є соціально-екологічна діяльність, яка реалізується через
участь у екологічних акціях, проектах різних рівнів. До міжнародних проектів, у яких бере участь екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей
та молоді, належить довготривалий проект «Молодь за збереження клімату!». Він діє постійно, бо проблема кліматичних змін стає ще гострішою.– Якщо
кожен з нас щось робитиме в цьому напрямку, результат буде відчутним, – запевняє Ірина Куроченко. – Міжнародний кліматичний рух щороку ініціює
акції, спрямовані на пом’якшення змін клімату, і ми постійно до них долучаємося. Наприклад, запрошували наймолодших учнів ПДМ, які на території
палацу малювали фарбами на асфальті білих ведмедів, пінгвінів, метеликів, коралових рибок – тварин, які потерпають від змін клімату. Проводили і
велосипедний пробіг, і багато майстер-класів. На одному з них діти виготовляли собі футболки з трафаретами вразливих до кліматичних змін тварин.
Один із найбільш довготривалих проектів, у якому задіяні вихованці екоцентру, має назву «Об’єднаємо зусилля задля збереження дубів Європи». Він
розпочався у 2009 році і має на меті інвентаризацію вікових дубів Рівненщини. З того часу діти облікували більш як 750 дерев віком від 150 до 700 років.
Другий довготривалий проект – «Просвітницький тур “Сміття – ресурс!”» із впровадження в школах міста системи роздільного збору паперу і картону.
Він теж стартував п’ять років тому і має перспективи подальшого розвитку.
– Для нас важливо сформувати у дітей звичку сортувати сміття і розуміти, що відібраний папір піде на переробку. Спочатку ми провели тур у п’яти
школах, в кожній з яких було встановлено по два контейнери європейського зразка на 240 літрів для збору паперу і картону, через рік – ще в трьох. Окремі
навчальні заклади, учасники проекту,активно впроваджують його у шкільному середовищі, що демонструє життєздатність проекту. Наприклад, у
Рівненській гуманітарній гімназії впродовж навчального року вже ніхто не викидає списані зошити. Все йде в макулатуру! Гімназисти зібрали і
відправили на переробку не одну тонну паперу.
І місту – користь. Цього року за підтримки відділу екології управління економіки міста екологічний центр розпочав проект «Соціальна інтеграція та
розвиток екологічної активності учнівської громади міста задля збереження довкілля та сталого розвитку».
– У рамках проекту відбудеться декілька акцій, до яких ми залучимо вчителів і учнів навчальних закладів міста, а також місцеву громаду, – ділиться
планами педагог-еколог. – У рамках проекту планується проведення чергового етапу просвітницького туру «Сміття – ресурс!» ще в п’яти школах міста –
ЗОШ №№ 4, 10, 13, 23 і НВК «Колегіум». Будуть проведені навчальні тренінги для учнів, розповсюджені інформаційні буклети про можливості та
переваги побутових відходів, конкурс екологічного малюнка «Сміття – ресурс, що лежить не на своєму місці», встановлені контейнери, проведено
екскурсію на Моквинську паперову фабрику, яка працює із вторинною сировиною. Ще одним заходом у рамках проекту буде акція «Старі дерева нашого
міста» з інвентаризації вікових дерев на території Рівного, дослідження їхнього життєвого стану та облаштування їх інформаційними таблицями.
Звичайно, написати серйозний екологічний проект не так просто. Ще важче знайти спонсорів для його втілення в життя.
– Навчанню проектній діяльності – від написання до реалізації проекту, присвячений навчальний курс «Соціально-екологічна діяльність», – пояснює Ірина
Куроченко. – Здебільшого проект – це спільний продукт групи дітей та педагогів. Є проекти, які починають працювати одразу, є такі, що перебувають в
очікуванні, а їхній результат бачимо за кілька років. Але головне, всі проекти є актуальними для нашого міста, регіону та довкілля в цілому.
Щоб отримати кошти для реалізації проектів, беремо участь у конкурсах грантів, вишукуємо міжнародні фонди підтримки екологічної діяльності.
Допомагає і відділ екології управління економіки міста, через сприяння якого проекти фінансуються з міського природоохоронного фонду. Досить часто
підключається і рідний ПДМ, і обласні структури.
Хоча кошти юним екологам надають не просто так, а на конкурсній основі. Для того, щоб їх отримати, треба добре попрацювати.
Екологічний центр має тісний зв’язок з учнівськими громадами міста. Щороку проводиться 15–20 загальноміських заходів екологічного спрямування. Це і
конкурси знавців птахів, і виставки домашніх тварин, і виставки-конкурси шпаківень, годівниць, новорічних прикрас, виготовлених руками дітей.
Зазвичай годівниць та шпаківень приносять стільки, що потім вихованці роздають їх усім бажаючим у приватному секторі, відвозять у лісництва.
Всього в екологічному центрі займається майже 200 дітей. Найменшеньких приводять батьки, старших сюди запрошують через школи. На жаль, тема
екології для багатьох не звучить так гостро, як раніше, хвилюються у центрі. Хоча точно знають, що насправді ситуація критична. «Але ми не акцентуємо
на тому, що кожен з наших вихованців має бути екологом, – каже керівник центру. – Навчання в екоцентрі – це для всіх дітей скоріше школа життя, школа
осмисленого ставлення до довкілля. А ще це хороший соціальний досвід та формування активної життєвої позиції».

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

182.

Газета „7 днів”

23.10.2014 в
розділі: Суспільство

Сьогодні у Рівному
посадять каштани біля
пам’ятника Климу Савуру
відділ інформаційноаналітичного забезпечення
виконавчого комітету
Рівненської міської ради.
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Газета „7 днів”

24.10.2014 в
розділі: Новини

Щоб у Рівному по газонах не
їздили — там висадили
каштани,
відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
виконавчого комітету
Рівненської міської ради

184.

Телеканал
„РТБ”

24.10.14,
інформаційна
програма „День”

Як проблема Рівненщини
загрожує підтопити Луцьк
Людмила Васюха

Опублікував admin 23.10.2014 в розділ(и): Суспільство | коментарів: 0
Сьогодні, у четвер, 23 жовтня, у Рівному об 11:00 годині відбудеться демонстративне висадження каштанів біля
пам’ятника Климу Савуру та будівлі колишньої в’язниці НКВД.
Нагадаємо, дерева у цьому місці висаджувались і раніше, проте невідомі зловмисники їх нищили та
викорчовували.
Зауважимо, що власники будівлі (колишньої в’язниці), де нині розташувалися розважальні заклади та комерційні
магазини, неодноразово виголошували свій намір облаштувати на місці дерев резервний виїзд на вулицю Соборну
(при наявному вже виїзді на вулицю Пушкіна), а поряд — зупинку громадського транспорту.
У зв’язку з цим міська влада наголошує, що якщо дерева знову буде знищено, вони будуть висаджені знову і
знову, щоб не допустити появи виїзду та зупинки на цьому місці.
Забарикадовувати в’їзд до колишньої тюрми деревами взялися комунальники Рівного. Нині тут розважальні
заклади та комерційні магазини, відтак власники будівлі, побоюються міські чиновники, хочуть облаштувати
поряд виїзд на Соборну та зупинку. Мабуть, не прижилися каштани, висаджені минулоріч.
Один такий каштан коштує до 100 гривень. Встановити, хто наніс шкоду міському майну так і руки не дійшли. А
от відновити за міський кошт і поставити на своє місце меморіальну дошку, пошкоджену при скандальному
будівництві, таки змогли. Правда, не усім елементам знайшлося місце на фасаді катівні.
Відтак, і хрест і тризуб розмістять над дошкою, такий проект вже погодила архітектура міста, якщо, звісно,
власники будівлі не будуть тому перешкоджати.
Якщо не відремонтувати інженерні споруди на Хрінницькому водосховищі, то навесні сусідній Луцьк може піти
під воду...
В Демидівському районі б'ють на сполох - якщо паводок проб'є греблю - 250 мільйонів тон води знесуть все на
своєму шляху. Аби запобігти трагедії слід негайно відремонтувати шлюзи водосховища. Проектно-кошторисну
документацію виготовили ще два роки тому, однак роботи ніхто так і не розпочав.
Гідроелектростанція на Хрінницькому водосховищі була збудована ще наприкінці 50-их років минулого сторіччя.
За цей час механізми, які пропускають воду зносилися і нині потребують капітального ремонту. Одного разу,
побоюються в Демидівському районі, гребля просто не втимає паводкові води. Затопленими у такому разі будуть
всі населені пункти вздовж русла річки Стир аж до Луцька.
Станіслав Грач, голова Демидівської райради
"Спеціалісти робили обстеження. Зробили проектно-кошторисну документацію. На ремонт цього обладнання
необхідно 2 мільйона 250 тисяч гривень."
Ще на початку 2000-их підприємство "Укртрансрей" встановило на місцевій ГЕС дві турбіни. Вироблену
електроенергію продають у загальну мережу. У цьому році за скид води підприємство сплатило державі 190 тисяч
гривень, ще 30 тисяч гривень податків до бюджетів різних рівнів, а виробили продукції на 3 мільйона гривень.
Втім бізнесмени орендують лише два шлюза, а решта - перебуває у комунальній власності громади району. Тому
влада Демидівщини сподівається на фінансову допомогу з боку обласного керівництва, щоб привести до ладу
гідравлічні споруди.
Сергій Радченко, голова Демидівської РДА
"З таким самим листом ми звернулися до Волинської ОДА. Вони, знаючи про цю проблеми, мають особистий
інтерес у її вирішення. Суть того, що вони мають 50/50 дві області взятися і профінансувати дані роботи."
Нині у водосховищі води небагато і на місцевій ГЕС працює лише одна турбіна, і то не на повну потужність.
Якщо вона зупиниться, то доведеться відкривати шлюзи, і спускати воду. Як наслідок, каже керівництво району,
декілька сіл вздовж правого берега буде підтоплено.
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Телеканал
„РТБ”

25.10.14,
інформаційна
програма „День”

Як на Рівненщині у
водосховище нову рибу
запускали
Алла Сищук,

186.

Телеканал
„РТБ”

27.10.14

Рейд по берегах притоки Усті,
під час якого комунальники
шукали несанкціоновані
скиди, так і закінчився нічим
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Телеканал
„РТБ”

28.10.14

188.

Газета „Рівне
Вечірнє”

№79, 30-10-2014

На сміттєзвалищному полігоні
КАТП 1728 організовано
пункт прийому вторсировини
Заробляють на смітті по 100
гривень на день
Олена Власова

Шість тон риби за п'ять років. Саме стільки амура, коропа і товстолобика запустили у Хрінницьке водосховище
членами обласної федерації підводного спорту. Високоякісну сортову рибу члени федерації завжди закуповували
за власний кошт. Сума зібраних коштів становить понад 130 тисяч гривень.
Трьохсотграмових карпів спочатку важать, а потім завантажують у спеціально обладнаний автомобіль. Тут, на
риббазі любителі підводного спорту за власний кошт закуповують сортовий мальок аби потім відпустити його у
вільне плавання.
Сергій Партас, президент обласної федерації підводного спорту: "В межах 6 тон за 5 років сюди було запущено
сортового амура, товстолобика, карпа. Причому, ми як підводники спостерігаємо, що ця риба за ці роки набрала
до 6 кг за ці роки".
Любителі підводного спорту вирішили - треба не лише полювати на рибу під водою, а й поповнювати її запаси.
Сергій Партас каже - краще всього запускати малька амура. Він поїдає очерет, тим самим очищуючи Хрінницьке
водосховище. До справи долучаються навіть діти, батьки яких є членами клубу. Аби риба не скупчувалася біля
берегів, її розганяють водолази. У триградусний мороз Михайло Коршаков занурюється під воду.
Михайло Коршаков, член клубу "Случ"
"Розганяв малька, щоб був активний. Вона збирається в гурт, треба розігнати, щоб не стояла на місці"
Щовесни, каже Сергій Партас, члени клубу закуповували за власний кошт та випускали у водойму сортову рибу
вагою до півтора кілограма. Однак браконьєри її відразу виловлювали.
Сергій Партас:" Тому цього року ми прийняли рішення – перенести на осінь, коли тут багато плаває човнів,
людей. Шансів у риби вижити є більше. Рибу ми цього разу вибрали малу – 200-300 г. Шансів адаптуватися, не
потрапити в сітку у неї більше".
Наприкінці вересня комісія виявила три труби, по яких у воду течуть відходи із септиків у приватному секторі по
вулицях Боженова та Красильникова у Рівному.
Труби мали тампонувати, щоб скиди більше не потрапляли до потічка. Однак цього досі не зробили, хоча від дня
проведення рейду минуло вже чотири тижні. Власників труб також не покарано. -Не встигли тампонувати труби,
бо були зайняті підготовкою до опалювального сезону. Але, ймовірно, це таки буде зроблено, — пояснив "РВ"
Володимир Лапюк, заступник начальника управління ЖКГ міста. — А от знайти тих, хто проклав ці труби доволі
проблематично, бо для цього довелося би розрити велику територію по берегах.
На сміттєзвалищному полігоні КАТП 1728 організовано пункт прийому вторсировини. Також облаштовано
гардеробну та пункт обігріву для заготівельників.
Також, цими днями Рівненське КАТП-1728 отримало новий сміттєвоз.
На рівненському сміттєвому полігоні у Бармаках полегшили життя тим, хто заробляє на зборі непотребу. Плівку,
пластикові пляшки, макулатуру та склотару тепер можна здати одразу на місці — пункт прийому вторсировини
облаштували на звалищі. Для заготівельників також поставили вагончики, де можна погрітися біля буржуйки та
перевдягнутися. Пункт відкрився три тижні тому, працює щодня з 8-ї ранку до темряви.
— Тут майже 22 гектари землі і тонни непотребу. У жовтні ми підписали дворічну угоду з підприємцем, який
заготовляє вторсировину. Він дбає про порядок і зі збирачами розраховується щодня. Для міста це також вигідно,
бо це продовжує термін роботи полігона — залишиться більше місця на наступні роки. Адже збирачі самі
сортують сміття, а підприємець вивозить його на переробку, — пояснює Ростислав Кралюк, директор КАТП1728, яке обслуговує полігон. Вагончики поставили при в'їзді на звалище: окремо для жінок та для чоловіків. Зо
два десятки збирачів із Рівного та навколишніх сіл Бармаки і Малий Житин приходять на роботу вранці. Одні
добираються маршрутками, інші велосипедами. До міста звідси не більше трьох кілометрів.
Майстер пункту Тетяна Невірковець приймає у збирачів товар. На вагончику висить прейскурант на сировину.
Непотріб здають на вагу: найдорожче коштують жерстяні банки — по 4,5 гривні за кіло. Поліетиленову плівку беруть по 4 грн., стретч-плівку по 3, кольорову — по півтори. За пластмасові ящики платять по 1,5 грн. за кіло, ПЕТпляшки та консервні банки ідуть по гривні і 10 копійок, а макулатура — по 70 копійок. Приносять і склотару —
цілі пляшки приймають від 15 до 50 копійок за штуку, за білий склобій дають по 30 копійок за кг, за кольоровий
— по 20 копійок.— Ходять переважно одні й ті ж люди. Вони працюють цілий день, сортуючи зібране.
Роботящий збирач за день заробляє 100-120 гривень. Збирачі обов'язково одягають поверх курток яскраві жилети,
що відбивають світло — щоб їх вчасно помітили водії сміттєвозів. Працюють у рукавичках, щоб не поранитися.
Рівняни Ігор та Віктор колись працювали у силових структурах. Тепер годують сім'ї за рахунок збору макулатури
та пластмаси.— Я колись був рятувальником, а Вітя — міліціонером. Працюю на звалищі всього 4-й день.
Спершу було важкувато, спину не міг розігнути, руки боліли. Уже звик. Раніше було бридко порпатись у смітті. А
тепер зрозумів, що гроші не пахнуть. До запаху на полігоні також швидко звикаєш, — зізнається Ігор.
— А я вже чотири роки збираю сміття, бо життя змусило. Тільки раніше сюди приїжджали інші скупники, вони
завжди людей дурили — от мені досі 1000 гривень винні. Тягти 20-кілограмові мішки нам доводилося на своєму
горбу по болоту. А цей пункт платить вчасно і чесно, — додає Віктор.
Анатолій Стратюк, приватний підприємець:— Поки що уклали угоду на 2,5 року, а там побачимо, як воно буде.
Не приймаємо тільки метал, бо я не маю на це ліцензії. Вся інша вторсировина йде на переробку: склобій — на
склозаводи, макулатура згодиться на виготовлення туалетного паперу. Так само буде з пластиком та плівкою.
Думаю, як поліпшити умови збирачам — можливо, організуємо їм гарячі обіди, а на літо ще зробимо душ.
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У Горині — отруйний
фосфогіпс
"Рівнеазот" розбавляє
шкідливі хімікати питною
водою і скидає їх у річку,
Алла САДОВНИК

190.

Телеканали
„Сфера ТВ”
„Рівне 1”

30.10.14

Рівненський сміттєпереробний
буде працювати

191.

Телеканал
„РТБ”

30.10.14

Ініціаторами відновлення
природного джерела в селищі
стала прогресивна
квасилівська молодь

Поблизу "Рівнеазоту" уже накопичилось 15 мільйонів тонн фосфогіпсу. Шкідливі хімікати й здалеку видно —
відходи складують просто неба, і нагадують вони химерні білі гори. Про небезпеку хімікатів для довкілля
говорять фахівці уже десятиліттями. Але за цей час вдалося зробити хіба що єдине — у 1998 році тут побудовано
очисну станцію, завдяки якій фосфогіпс все одно потрапляє у Горинь, але уже розбавлений. Тепер станція може
припинити очищення брудних хімічних стоків. Бо облрада не дозволила "Рівнеазоту" видобувати підземну воду,
якою й розбавляли той фосфогіпс попередні 14 років.
Переконав депутатів не голосувати за продовження дозволу на добування води з родовища директор
департаменту екології Валентин Дудка, зазначивши, що "Рівнеазот" міг би використовувати для технічних потреб
воду з "Горині", а не з артезіанської свердловини.
Після сесії представники "Рівнеазоту" прийшли до керівництва обласної ради з проханням таки віддати їм
підземні води з родовища, що на ділянці "Рубче" у Рівненському районі. Бо без неї, сказали, очисна станція
підприємства вимушена буде припинити роботу, наслідком чого буде забруднення Горині хімікатами. Як
зазначають на підприємстві, ці шкідливі відходи просочуються у ґрунтові води та природним шляхом і так
потрапляють у Горинь. Але щоб зменшити негативний вплив на річку, "Рівнеазот" і побудував очисну станцію,
яка запобігає потраплянню в річку принаймні концентрованих забруднених відходів. Для її діяльності воду усі
ці роки видобували з підземного родовища, але цього року закінчився термін дії дозволу, тож завод і звернувся
до обласної ради. "Рівнеазот" перед сесією отримав усі дозвільні документи і якби не Валентин Дудка, і надалі б
видобував воду.
Керівництво "Рівнеазоту" також стверджує, що вода зі свердловини не є питною, бо родовище розташоване
поблизу відвалів фосфогіпсу і шкідливі речовини потрапляють також до нього.
Втім, департамент екології збирається завадити облраді віддати родовище підземних вод у користування
"Рівнеазоту" — це питання має обговорюватись знову на черговій сесії.
Директор департаменту Валентин Дудка пояснює:
— Представника "Рівнеазоту" я запитував, чому він називає артезіанську воду технічною. Він сказав, бо вона
має підвищений вміст заліза. Все. Я взявся вивчати документи, які нам подавав влітку "Рівнеазот". За їхніми ж
свідченнями, вони провели експертизи і визначили, що вода з родовища — якісна. Її хімічний та фізичний склад
відповідає усім санітарним нормам, окрім підвищеного вмісту заліза, і ця вода придатна для пиття. Тож,
вважаю, використовувати близько тисячі кубометрів артезіанської води в день для розведення кислотних стоків
фосфогіпсу, а потім скинути їх у Горинь — це злочин.
Якщо "Рівнеазот" стверджує, що шкідливі відходи фосфогіпсу потрапляють у підземні води, то є робота для
прокуратури: чому завод забруднює підземні родовища води? Якщо "Рівнеазот", пробуривши свердловину
на звалищі фосфогіпсу, допустив потрапляння відходів у підземні води, то він має понести відповідальність.
"Рівнеазот" міг би використовувати води Горині для розбавлення фосфогіпсу вже давно. Вочевидь, було
вигідніше користуватися пробуреною свердловиною, аніж прокладати новий трубопровід з річки і ставити
насоси, але це потрібно зробити. "Рівнеазот" має очисні споруди на Горині. Вода звідти, коли потрапляє
у Горинь, має бути не гіршою, ніж вода у річці. Є варіант — взяти воду, яка виходить з очисних споруд,
пропустити її через відвали фосфогіпсу, а тоді знову скинути в Горинь. Це буде більше по-господарськи, більш
правильне і розумне рішення, нехай і фінансово для заводу невигідне. Але це вигода для нашого майбутнього
покоління. В області значні запаси підземних вод, але так бездумно їх використовувати не можна.
Якщо "Рівнеазот" попереджає про екологічну катастрофу в разі зупинки постачання води, то можна дати
тимчасовий дозвіл на використання підземних вод із родовища, поки підприємство не прокладе трубопровід від
Горині. Але має спеціальна комісія визначити, скільки часу потрібно на цю роботу.
Попри те, що його діяльність поза законом, Рівненський сміттєпереробний буде працювати. Запустити завод
обіцяють вже з дня на день, втім лише на зиму. Такий крок, каже Святослав Євтушенко, вимушений, адже сміття
у Рівному немає куди дівати.
Святослав Євтушенко, генеральний директор «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»:
- Сміттєзвалище переповнене і зараз на зиму, коли підуть дощі, дуже тяжко заїхати на сміттєзвалище і саме тому
запускаємо сміттєпереробний завод, тому що заїзд по асфальту і є можливість нормально розвантажуватися.
Думаю, буде не дуже приємно, коли ми не зможемо вивозити сміття на звалище і воно все буде залишатися в
Рівному. Нині на сміттєпереробний завод шукають сортувальників відходів. Їх роботу обіцяють оплачувати гідно.
Вперше вони обговорювали це питання в червні 2010 року на "Молодіжному форумі" за участю селищного
голови. Відтоді питання упорядкування в Квасилові водного джерела було внесено до соціально-економічної
програми селища.
Відновлення водних джерел - це складова виконання Загальнодержавної Програми «Питна вода України»,
виконанню якої повинні сприяти органи державної влади усіх рівнів та громада. Цьогоріч в місцевому бюджеті
Квасилівської селищної ради акумулювалися кошти Природоохоронного фонду, які можна використати на
благоустрій селищного природного джерела та території навколо нього. На даний час уже розпочали роботи з
впорядкування джерела.
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департаменту екології
та природних ресурсів
В.Ф.Дудка
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На Демидівщині укріплюють
Стир. Уже декілька років
річка підмиває береги в селі
Малево Демидівського району
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Телеканал
Сфера ТВ

03.11.2014

На Рівненщині укріплюють
берег ріки Стир, щоб вода не
затопила селян

194.

Телеканал
„РТБ”

03.11.2014

Бурштинокопачів на околиці
села Бутовe затримали
прикордонники
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„РТБ”

03.11.2014

«Санком» просить рівнян скло
і метал викидати у загальний
контейнер

196.
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„РТБ”

03.11.2014

Поблизу села Жадень
Дубровицького району
відбулося загорання покладів
торфу
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Торфовища підпалили селяни

Наразі берег вже обсипався до межі окремих вулиць села, над обривом опинились газопроводи. Ще рік-два і річка
таким чином добралась би до житлових будинків селян.
Укріплення берега ріки передбачено заходами обласної Програми охорони навколишнього природного
середовища, яка затверджена ще у 2012 році, але коштів не виділяли, тому і роботи не проводились. Лише у цьому
році з природоохоронного фонду обласного бюджету виділили понад 1 мільйон 200 тисяч гривень для захисту
берегової смуги ріки Стир, тому наразі тривають активні роботи по укріпленню берега. Тепла осінь сприяє
будівельникам, повідомляє прес-служба обласної ради.
Починаючи з 2010 року навесні переповнена ріка Стир підмиває береги в селі Малево. У 2013-2014 роках берег
вже обсипався до межі окремих вулиць села, над обривом опинились газопроводи. Ще рік-два і річка таким чином
добралась би до житлових будинків селян. Виникла реальна загроза життю та майну мешканців Малево.
Укріплення берега ріки передбачено заходами обласної Програми охорони навколишнього природного
середовища, яка затверджена ще у 2012 році, але коштів не виділяли, тому і роботи не проводились. Лише у 2014
році з Природоохоронного фонду обласного бюджету виділено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень для захисту
берегової смуги ріки Стир, тому наразі тривають активні роботи по укріпленню берега, а тепла осінь та зміліла
ріка лише сприяють будівельникам. Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної ради.
Під час огляду прилеглої до кордону території на околиці села Бутове, що в Зарічненському районі, прикордонний
наряд відділу «Вичівка» почув шум двигуна.
Наблизившись ближче, прикордонники помітили автомобіль «УАЗ» та невідомих осіб. Спіймали порушників на
гарячому — чоловіки саме намагалися видобути бурштин шляхом гідророзмиву грунту. Водій, побачивши
правоохоронців, спробував втекти, однак його затримали. Жодних документів на видобування «сонячного
каміння» у порушників не було. П’ятьох чоловіків доправили до прикордонного підрозділу для складання
адміністративно-процесуальних документів.
«Санком-Рівне» дещо змінює систему роздільного збору сміття. Адже за той період, що в місті діють контейнери
для сортованих відходів, вдалося визначити їх переваги й недоліки. Зокрема, практика показала, що краще не
викидати у сітчастий контейнер скло та метал.
Як розповів директор ТзОВ «Санком-Рівне» Святослав Євтушенко, коли у місті встановили контейнери для
роздільного збору сміття, планувалося, що в них викидатимуться всі відходи, які можна переробити.
- Та практика показує, що деякі відходи краще продовжувати викидати в загальний сміттєвий бак, зокрема, скло і
метал. Причиною цього є те, що під час перевезення відходів автомобілем скло б’ється і створює чимало
незручностей. Виникають і проблеми при подальшому сортуванні з металом. Тому ми проситимемо рівнян
викидати ці відходи у загальний контейнер. А в сітчастий контейнер для роздільного збору сміття можна
викидати папір, картон, поліетилен і пластик. Дякуємо всім, хто підтримує сортування відходів у Рівному та
надіємося на розуміння, - додав Святослав Євтушенко.
Про це повідомляє ДСНС України у Рівненській області. На ліквідацію осередків загорянь задіяло пожежнорятувальну та інженерну техніку.
Крім того, рятувальникам допомагало місцеве населення та працівники лісового господарства. Роботи по гасінню
ускладнені значним глибинним тлінням шарів ґрунту. Пожежа в цілому контрольована та суттєво не впливає на
життєдіяльність мешканців навколишніх сіл. Крім того, зафіксовано незначні осередки загорянь торфовищ у
північних районах області: Володимирецькому, Зарічненському, Рокитнівському та Сарненському.
Минулого тижня в області горіли торфовища у Володимирецькому, Зарічненському, Дубровицькому,
Рокитнівському та Сарненському районах. Попередньою причиною всіх займань є недбалість та необачність
селян під час випалювання сухої трави.
Рятувальники констатують, що тепла та суха погода сприяє швидкому поширенню вогню на значні площі. Окрім
того, навіть після ліквідації пожежі висока температура всередині покладів торфу зберігається кілька днів і вогонь
може розгорітися знову. Так, у суботу рятувальники повторно гасили пожежу на торфовищі поблизу села Жадень
Дубровицького району. На ліквідацію осередків загорянь було задіяно пожежно-рятувальну та інженерну
технікуДержслужби з НС, місцеве населення та працівників лісового господарства.
На місці події працювала оперативна група працівників облуправління на чолі з начальником Головного
управління ДСНС у Рівненській області полковником служби цивільного захисту Сергієм Круком. До повної
ліквідації займання роботу рятувальників координував заступник начальника ГУ ДСНС полковник служби
цивільного захисту Ігор Михальчук.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області звертається до всіх
мешканців краю: будьте уважні і обережні у поводженні з вогнем, особливо біля торфовищ. Не залишайте
непогашених вогнищ і недопалків. Пам'ятайте, вогонь і дим від пожеж загрожують життю і здоров'ю людей
та навколишньому середовищу. Також внаслідокк вигоряння торфу утворюються порожнини, й імовірні провали
під землю людей і техніки.
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В „КАТП 1728” рівняни
можуть замовити стерилізацію
бродячих тварин або замовити
собачку собі додому

201.

Телеканал РТБ

05.11.2014

Триває будівництво
трубопроводу на очисних
спорудах Рівнеоблводоканалу

202.

Газета „Рівне
Вечірнє”

№81, 6-11-2014

Підступна річка
Анастасія АДАМЧУК

Старожили розповідають, що у середині ХХ ст. біля річки Устя на межі Здолбунівського району був гарний і великий луг з невеличким джерелом. Літньої пори тут у вільний час збиралися діти, молодь і старші люди на відпочинок. З джерела било спочатку три потужних ключі, а нині уже нараховують п'ять. Незважаючи на 150 метрів
непрохідних чагарників, які необхідно здолати, аби добратися до джерела, люди почали використовувати воду для
особистих потреб, набираючи у різноманітні ємності. І все частіше люди говорили про необхідність його відновлення та впорядкування. Необхідно було визначити насамперед, чи можна людині вживати цю джерельну воду,
тож провели відповідний аналіз. Фахівці зробили висновок — вода є питною і не містить шкідливих речовин.
Цьогоріч в місцевому бюджеті Квасилівської селищної ради акумулювали кошти природоохоронного фонду, які
можна використати на благоустрій селищного природного джерела та території навколо нього. І уже розпочали
роботи з впорядкування джерела
Понад тиждень жителі міста Сарни змушені потерпати від диму пожеж торфових ділянок. Особливо це помітно у
вечірній та нічний час доби, пише "Сарни он-лайн".
Така ситуація не тільки на Сарненщині, головне управління ДСНС у Рівненській області повідомляє, що ведуться
роботи з гасіння загорянь у поблизу села Жадень Дубровицького району, для їх ліквідації задіяні підрозділи
пожежно-рятувальної та інженерної техніки. Крім того гасити пожежу допомагають працівники лісгоспу та
місцеві жителі.
Пожежі в Сарненському районі, управління ДСНС характеризує як «незначні осередки загорянь торфовищ,» втім
як і в Зарічненському, Рокитнівському та Володимирецькому районах.
Суха погода сприяє горінню, до речі, згідно прогозів синоптиків вона триватиме ще щонайменше тиждень.
Особливістю горіння торфу є те, що процес проходить під поверхнею, вигорають значні за розмірами площі,
глибина горіння обмежується лише рівнем грунтових вод чи рівнем іншого виду грунту. У результаті можуть
утворюватися величезні ями з високою температурою у які можуть потрапити тварини чи люди.
Щотижня працівники Центру стерилізації бездоглядних тварин „КАТП 1728” здійснюють в місті відлов собак для
подальшої стерилізації в рамках «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Рівному на
2012 - 2016 роки».
Виїзд здійснюється автомобілем, на якому розміщено рекламно-інформаційну інформацію - логотип КАТП 1728,
назва Центру та телефон 40-12-60, за яким можна записатись на стерилізацію безпритульних собак або підшукати
собачку собі додому.
Простерилізованих собак повертають на місце їх попереднього проживання, що максимально зменшує стрес, який
переживають тварини в нестандартній ситуації. Під час післяопераційної перетримки собакам шукають
господарів, щоб дати їм шанс не повернутись назад на вулицю, а знайти теплу і затишну домівку.
Значну частину стічних вод із Рівного перенаправляють на очисні споруди «Рівнеазоту», оскільки водоканал не
може очистити всі стоки самотужки.
Проте допомога підприємства Фірташа економічно невигідна, адже за послугу доводиться платити, повідомляє
прес-служба обласної ради. Тому водоканал вирішив розпочати вдосконалення власних очисних споруд, що
дозволить економити електроенергію та заощаджувати на послугах «Рівнеазоту». Нині на майданчику очисних
споруд, що на вул. Будівельників у Рівному, за рахунок власних коштів підприємство вдосконалює схему
розподілу потоків стічних вод.
Щоразу мешканці села Малеве на Демидівщині з острахом поглядають на річку Стир, яка протікає неподалік їхніх
обійсть і розмила берег настільки, що утворюються круті схили. Зараз вода за кілька метрів від газових та
електрокомунікацій їхніх будинків.
Віктор Корінь, малівський сільський голова:
— Руйнування берега розпочалося відтоді, як запустили Хрінницьку ГЕС. Нині Стир уже підступає до
комунікацій: до газопроводу залишилося 3 метри, до електроліній — 5 метрів. Близько 8 метрів відділяє водойму
від будинків людей, які живуть на вулиці Набережній. Загострюється проблема під час весняних паводків. Вода
вже забрала частину берега, де люди випасали худобу. Утворилися круті схили там, де росли верби.
Питання укріплення берега порушував не один рік. Звертався до обласної ради, щороку подавав запити до
природоохоронного фонду. Але коштів на вирішення проблеми не було. Вартість проекту з укріплення берега —
понад півтора мільйона гривень. Частину суми нещодавно виділили і розпочалися роботи з укріплення берега
річки. Будівельники обіцяють до початку наступного року завершити всі роботи, якщо буде фінансування.

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

203.

газета «7 днів»

06.11.2014 №45
(1088), новини,
суспільство,
довкілля

Спалюючи сухе листя, труїмо
і себе, і оточуючих
Опублікував
Неля ЗАБОЛОТНА

Осінній димок, що тягнеться над садками та парками, ні в кого не викликає приємних відчуттів. Адже такий, на перший погляд,
безневинний романтичний антураж може стати причиною грізних захворювань.
Куріння – звичка, що шкодить одному, а спалювання листя шкідливе для багатьох
Хіміки, екологи і санепідеміологи стверджують, що під час згорання залишків рослин у повітря потрапляють не тільки окис азоту,
вуглекислий газ та важкі метали, а й відомий усім канцероген і мутаген – бензопірен, а також одна з найстрашніших отрут – діоксин.
– Листя дерев у населених пунктах накопичує в собі різні шкідливі речовини, – розповів голова ради громадської організації
«Екоклуб» Андрій Мартинюк. – Особливо це стосується ворсистого або липкого, як-от у липи, листя. Зрозуміло, що коли ми палимо
його, то більша частина шкідливих речовин повертається назад у повітря. Більше того, спалювання рослинних решток, оскільки
вони згорають при відносно невисокій температурі, призводить до утворення найбільш отруйних речовин, яких узагалі не існує в
природі, – діоксинів, навіть мікроскопічні дози яких можуть викликати серйозні захворювання.
– Щоосені населення області, великі та малі підприємства, установи та організації прибирають території від опалого листя у
традиційно варварський спосіб – спалюючи його, – виклав свою думку щодо проблеми осінніх димів заступник начальника
Головного управління Держсанепідслужби у Рівненській області Роман Сафонов. – Дихати в населених місцях у цей період
неможливо. Погіршення якості повітря – додаткова причина росту захворювань дихальних шляхів. Найбільше ризикують люди, які
займаються спалюванням, та ті, що перебувають неподалік від вогнищ. Передусім таке забруднення атмосферного повітря
позначається на стані здоров’я хворих на астму і хронічні бронхолегеневі недуги, призводить до алергійних реакцій. Значною
проблемою задимленість стає і для хворих на серцево-судинні захворювання.
Не довіряти фахівцям у нас причин немає. Але чомусь усі бояться великих техногенних катастроф і впритул не бачать проблем, до
яких призводять нібито безневинні людські звички. Спалювання опалого листя – якраз серед таких. І наслідки такого бездумного
ставлення до довкілля і свого ж здоров’я вже перед нами. У великих містах стрімко зростає кількість хворих на різноманітні види
алергій та легеневі хвороби, у людей знижується імунітет.
Не краща ситуація і в селах. Так, на присадибних ділянках нерідко палять сухе бадилля картоплі, яке містить найбільшу кількість
пестицидів, бо, як правило, оброблене засобами від колорадського жука, якими користуються майже всі городники. Внаслідок цього
надзвичайно отруйні речовини потрапляють у легені.
Краще зробити компост
Андрій Мартинюк не втомлюється повторювати, що палити листя – погана ідея. Використовувати рослинні рештки можна з
більшою користю для природи.– Набагато логічніше компостувати органічні відходи, причому робити це можна різними способами,
– пояснив еколог. – Найдоцільніше опале листя перемішувати з іншими біологічними рештками, зволожувати і періодично
підворушувати. При цьому не втрачається азот, а шкідливі речовини не потрапляють в атмосферу, поступово розкладаючись у
грунті. Ми раді бачити, що останніми роками в місті стали менше палити листя, ніж це було раніше, і сподіваємося, що тенденція до
компостування решток рослин буде поширюватися. Фахівець не радить палити і сухі гілки дерев. Їх можна подрібнювати і
використовувати для опалювання будинків, мульчування клумб, доріжок тощо.
– Спалювання рослинних залишків – приклад непотрібної і небезпечної роботи, – переконаний і Роман Сафонов. – Ні викиди
підприємств області, ні тютюнопаління не можна порівняти за ступенем шкідливості з результатами такого прибирання. Це важко
зрозуміти: на будь-якій ділянці можна знайти місце для компостування листя, а там, де воно не заважає господарській діяльності,
його краще взагалі не чіпати, залишаючи для ґрунту добрива та велику кількість корисних мікроорганізмів. Якщо ж листя дуже
багато, можна вивантажити його біля місця вивезення сміття. З листям, як правило, горить і різноманітне сміття, що суттєво
посилює забруднення атмосфери хімічними речовинами з токсичним впливом. Фахівець наголошує:– При спалюванні будь-яких
комбінацій поліароматичних вуглеводнів і полівінілхлориду: гуми, поролону, лінолеуму, поліетиленової плівки, пластикового
посуду і тому подібного – продукти згоряння містять феноли і формальдегіди, оксиди азоту, сірки, сполуки свинцю, ртуті та інших
важких металів, канцерогенні діоксини. Температура вогнища не надто висока для згоряння пластику, тому в процесі тління
утворюється щільний чорний дим, до складу якого входять канцерогенні речовини. У вогнища нерідко потрапляють ДВП, ДСП,
фанера. Ці матеріали містять формальдегідні смоли і можуть бути пофарбовані масляною фарбою із певним вмістом свинцю. У
процесі горіння нейлону, поролону, синтетичних тканин і покриттів виділяються ціаніди – солі синильної кислоти.
Знайти і покарати порушника важко. Чинне законодавство забороняє спалювання листя чи інших рослинних решток. Про це
попереджує начальник відділу екологічного контролю, природно-заповідного фонду, рослинного і тваринного світу Державної
екологічної інспекції у Рівненській області Олег Семенюк:– Листя заборонено палити взагалі, це вже давно узаконено, але
свідомість наших громадян ще дуже низька – прикопати листя їм важко, а спалити – будь ласка. При цьому вони не думають ні про
своє здоров’я, ні про самопочуття оточуючих.
Контроль за порушенням законодавства покладений на екологічну інспекцію. Хоча люди можуть звертатись у міліцію, коли бачать,
що хтось палить сміття чи листя, але складати протокол і розглядати справи стосовно таких правопорушень уповноважені тільки
органи охорони навколишнього середовища. В результаті, хоча за спалювання рослинних решток й передбачена адміністративна
відповідальність і штраф, більшість порушників успішно уникають покарання.– Здійснювати контроль за такими діями і знаходити
реальних порушників – дуже важко, – запевняє інспектор. – Людина в будь-який момент може відмовитися від своїх дій і заявити,
що вона не палить рослинні рештки, а навпаки, прийшла гасити вогнище. Зазвичай свідків нема, і ми змушені відступати. Не так
давно на нашу «гарячу» лінію зателефонувала громадянка, яка мешкає на вулиці Жуковського, і поскаржилася на сусідів, котрі
періодично палять листя у дворі. Але коли ми туди під’їхали, вже нікого на місці не було.Начальник відділу зауважив, що найбільш
складна ситуація з випалюванням рослинності спостерігається не тільки восени, а й навесні.– Серед людей панує думка, що молода
трава гарно росте, коли спалити залишки сухостою. Палять пожухлу траву і листя не тільки на власних обійстях, а й на луках, побіля
доріг, у скверах та парках. Хочу нагадати, що за такі дії статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
передбачена адміністративна відповідальність. Штраф накладається одразу, щойно встановлять винного, і він не малий. Наприклад,
для фізичних осіб штраф становить від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів, – це від 170 до 340 гривень. Щодо житловокомунальних господарств, то ми їм постійно надсилаємо листи, у яких указано на недопустимість спалювання рослинних решток.
Комунальники зазвичай прислухаються до наших вимог.
Незважаючи на те що спалювання рослинних залишків та сміття заборонене, кількість порушень і досі надзвичайно велика,
наголошують спеціалісти, а матеріальні і людські ресурси контролюючих органів обмежені, тому без революції самосвідомості
кожного з нас ситуацію не змінити.
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06.11.2014 №45
(1088),
Думки з конверта

Вулиця – князівська, а
порядки – холопські
Володимир ЯНЧАРУК

205.

Телеканал РТБ

07.11.2014

Рівнян, охочих завести собі
чотирилапого приятеля
просять звертатися за
телефоном міського центру
стерилізації безпритульних
собак
Володимир Струс

206.

Телеканал РТБ

07.11.2014

«Тунель кохання» міг злетіти
у повітря. У лісовому масиві
поблизу нього селянка
знайшла боєприпаси

207.

Телеканал
Рівне-1

10.11.2014

На Рівненщині викопали
ставок аби загасити торф’яні
пожежі, Юлія Павленко
сайт Рівненської ОДА.
На Сарненщині викопали
ставок аби загасити торф’яні
пожежі

РТБ

У газеті «7 днів» декілька разів читав публікації, адреса яких – проспект Князя Романа. Автори хто із
захопленням, а хто з обуренням чи гумором висловлюють свої думки з приводу вигляду цієї вулиці, яка й справді
є однією з найпривабливіших у місті. Але на те ми й українці, щоб у нас хоч що-небудь було не так, як треба.
В одній із статей написано, які понад сто років тому в Рівному носилися в повітрі неприємні для органів нюху
міазми. Та нікуди ті міазми не поділися. Буває, в льонокомбінатівському мікрорайоні щось так нестерпно
смердить, що люди кватирки зачиняють. А можна ж було по радіо повідомити, що то за «парфуми» і що в такому
разі людям робити. Не повідомили. Натомість поповзли чутки: «На “Азоті” викиди», «На АЕС вибухи», «На
очисних аварія», «Сміттєвий полігон загорівся».
І це ще не все. На південному боці проспекту є каналізаційні колектори. Вони закриті не дуже щільно, тому буває,
що через ті щілини виходить такий сморід, що люди намагаються якнайскоріше прошмигнути кудись подалі від
того місця. Ходять, знову ж таки, чутки, що це якісь тутешні «хіміки» час від часу щось зливають у каналізацію і
спричиняють появу того смороду.
На проспекті ростуть гарні дерева – такі, що й не кожен, хто їх бачить, скаже, якої вони породи. Тож можна було б
встановити біля них таблички з відповідними написами, із закликами не топтатися по газонах, не ламати гілок, а
то недавно хтось обчухрав молоду паросль плакучої верби. А було, що якомусь допитливому газонному
мандрівникові захотілося скуштувати бобів із довгих, удвічі більших, ніж у квасолі, стручків на софорі японській.
Поліз на дерево (а воно ще молоде, можна сказати, підліток) і відчахнув скелетну гілку, гепнувся з нею на землю.
Тепер дерево – каліка. Та якби поруч була табличка, що ті боби хоч і використовуються в лікарській практиці, але
самі по собі отруйні, то ніхто й не посмів би мавпувати на цій гості з Японії чи Китаю.
Ну а про те, який жалюгідний вигляд мають сплюндровані пішоходами деякі газонні ділянки, вже писалося. Я
лише додам, що пора вже в деяких місцях розмістити нові насадження і прибрати плодові, бо ті плоди мало хто й
збирає, а от шкоди вони завдають куди більше.
Його номер 40-12-60. Фахівці установи обіцяють - песик буде стерилізованим та щепленим від сказу. Якщо
бажаючих взяти тварин не буде - ветеринарам доведеться знову випустити кудлатих на вулиці обласного центру.
Наразі в тимчасовому притулку оперують 10 тварин на тиждень, а загалом же тут перебуває більше півсотні псівбезхатченків. Тим часом фахівців центру відтепер простіше впізнати на рівненських вулицях. Вони наклеїли на
свою автівку відповідні логотипи та світлини собак.
Тамара Лук'янчук, завідувач центру стерилізації бездоглядних тварин КАТП 1728: "Були випадки - люди думали,
щоб захистити. Ми не змогли зловити собаку, тому що вона бігла на територію загороджену, куди завжди бігали.
Подумала жінка, шо з недобрими намірами і не пустила. Якби пустила, то б піймали. Я просто кажу, щоб люди не
лякалися, єдина офіційна служба відлову в Рівному - КАТП 1728 і от наш автомобіль."
Вони могли вибухнути будь-якої хвилини. Жінка зателефонувала за номером «101», а місце знахідки узяли під
охорону працівники міліції.
Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій, оглянувши металевий предмет встановили, що це
артилерійський снаряд, калібром 76 мм часів Другої світової війни. Під час додаткового обстеження прилеглої
території виявили ще два артснаряди калібром 152 мм. Усі небезпечні пам’ятки минулої війни були знешкоджені
у спеціально визначеному місці.
20 осередків загорання торфовищ загальною площею понад 80 гектарів виявлено у північних районах
Рівненщини. Особливої уваги потребують ті ділянки, які знаходяться близько до державного кордону. Про це
повідомив перший заступник голови обласної держадміністрації Юрій Приварський на засіданні постійної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області.
- У Березнівському, Володимирецькому, Дубровицькому, Зарічненському, Рокитнівському та Сарненському
районах склалась непроста ситуація з торф’яними пожежами. Втім, як запевняють рятувальники, загрози
населеним пунктам і лісовим масивам немає, - зауважив Юрій Приварський.
До гасіння пожеж долучаються представники місцевої влади, рятувальники, лісівники, жителі північних районів.
В основному робота направлена на локалізацію пожеж. Для цього тліючі ділянки обкопують та заливають водою
за допомогою мотопомп. Зокрема, на Сарненщині було викопано невеликий ставок, щоб для гасіння пожежі
отримати великий об’єм води.
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Телеканал РТБ

10.11.2014

Протягом вихідних
рятувальники ліквідували дві
пожежі, які виникли через
спалювання сухої трави

209.

газета «7 днів»

11.11.2014
Суспільство

На рівненському
сміттєпереробному заводі
сортують відходи

210.

Телеканал
„Сфера ТВ”

11.11.2014

У Рівному КАТП-1728
стерилізує бездомних собак та
шукає їм господарів

211.

Газета „Рівне
вечірнє”

№84, 18-11-2014

Горить торф

212.

Телеканал РТБ

19.11.2014
„Перехрестя
правди”

Срібне ставок

З початком певного осіннього потепління доволі часто мешканці Рівненщини почали спалювати сухе листя, траву,
гілки дерев та інше сміття на присадибних ділянках, городах або дачах. Через це, нерідко, цілі вулиці та квартали
вкриває їдкий смог. При цьому грубо порушуються заходи пожежної безпеки, внаслідок чого поривами вітру
вогонь розповсюджується на житлові будинки та господарчі споруди.
Так, лише за одну добу, 8 листопада, з цієї причини на території області виникло дві пожежі. Поблизу села
Хрінники Демидівського району через порушення правил пожежної безпеки трапилося загорання сухої трави на
площі 07 га, а в смт. Квасилів Рівненського району загоряння сухої трави на площі 50м2 .
Отже, Головне управління ДСНС у Рівненській області вкотре нагадує громадянам прості правила безпеки, яких
слід дотримуватися під час спалення сухої трави:
- навіть при невеликих поривах вітру краще відмовитись від розпалювання вогнища;
- не розводьте багаття у безпосередній близькості до будинків чи господарських споруд, відстань до будівель має
бути не меншою за 15 метрів;
- не поливайте сухотрав'я легкозаймистими речовинами: бензином, дизпаливом, тощо;
- не залишайте без нагляду розпалені вогнища;
- забезпечте себе первинними засобами пожежогасіння;
- спаливши сухі гілки, щедро залийте багаття водою
Побутові відходи, які можна переробити на вторинну сировину, сортують на рівненському сміттєпереробному
заводі. Цей процес відновили з 1 листопада.
Як розповів директор ТзОВ «Санком-Рівне» Святослав Євтушенко, наразі на заводі сортуються відходи, які
збираються із контейнерів для роздільного збору сміття у місті.
— Сортуванню підлягає папір, картон, поліетилен і пластик. Всі ці відходи працівники на конвеєрі ділять на види.
При чому, сортуючи, скажімо, ПЕТ-пляшки, їх розділяють навіть за кольором. Те ж саме стосується і решти
відходів. Далі сортоване сміття відправляється на вторинну переробку. Так, наприклад, вже згадані ПЕТ-пляшки
ми веземо у Фастів, де їх переробляють на синтепон, — зазначив Святослав Євтушенко.
За його словами, процес роздільного збору відходів та їх сортування на заводі розпочали для того, щоб зменшити
кількість сміття, яке мало б потрапити на місцеве сміттєзвалище.
— На жаль, через неузгодженість законодавства, рівненський завод з переробки побутових відходів вже майже рік
не працює. За цей час ми написали низку звернень до керівництва країни, зібрали більше 30 тисяч підписів на
підтримку відновлення роботи заводу, та поки що це не дало результату. Надіємося, що найближчим часом нам
все таки вдасться запустити завод повноцінно. Адже він може виробляти таке потрібне зараз альтернативне
паливо, яке фактично є замінником російського газу, — додав Святослав Євтушенко.
Замовити «кудлатого друга» по телефону. Варто лише зателефонувати за номером 40-12-60. Таку послугу нині
надають у центрі стерилізації бездоглядних тварин при КАТП-1728. Фахівці обіцяють, песик буде цілком
безпечним. Та якщо бажаючих взяти тварин не знайдеться, ветеринарам доведеться знову випустити чотирилапих
на вулиці міста. А в цьому і біда, скаржаться вже рівняни. Адже після стерилізації собаки часто стають
агресивнішими ніж були.
Відтепер фахівців центру стерилізації бездоглядних тварин впізнати на вулицях міста стало легше. На свою
автівку вони наклеїли відповідний логотип та світлини собак. Щотижня ветеринари відловлюють десяток
чотирилапих безхатьків, аби провести їх стерилізацію. Зараз у центрі перебуває більше півсотні тварин.
Тамара Лук’янчук, завідувачка центру стерилізації бездоглядних тварин КАТП-1728:- Ми повертаємо після
операції і після догляду десь за тиждень. Ми виїжджаємо раз на тиждень в цілях економії бензину. Зразу 10 собак
випускаємо і 10 ловимо на наступний тиждень на стерилізацію.
Втім кліпса на вусі зовсім не робить собаку безпечною. У подвір’ї цієї багатоповерхівки на вулиці Кіквідзе чи не
щодня зграї чотирилапих бродяг нападають на людей. Одного разу їх жертвою став і бас-гітарист відомого
українського гурту «Гайдамаки» Дмитро Кірічок.
Дмитро Кірічок, рівнянин, бас-гітарист гурту «Гайдамаки»:- Повертався ввечері додому. Ще було не пізно і зграя
собак стерилізованих із кліпсою на вусі, що свідчить про те, що вони пройшли процедуру, напали на мене і навіть
один вкусив за штани.
Про службу при КАТП-1728 Дмитро жодного разу не чув. Втім від сусідства із агресивними собаками відомого
музиканта вона і не врятує, адже відловлює лише не стерилізованих тварин. Що ж робити із тими, яких після
процедури випустили на вулиці міста і кого відмовилися взяти до себе рівняни, незрозуміло.
Одразу у двох місцях на Рівненщині минулого тижня виявили загоряння торфовищ. Одне — поблизу села Жадень
Дубровицького району. Там горіла територія площею 0,3 га. Інше — неподалік села Кам'яне Рокитнівського
району. Пожежа розгорілася на площі 0,4 га. Як повідомляють у прес-службі ГУ ДСНС у Рівненській області,
торфовища гасять і рятувальники, й лісники, і місцеві мешканці. Загасити торф, який горить, важко, оскільки він
може довго тліти під землею і полум'я не буде видно. Тому за місцем пожеж ще будуть стежити.
Стосовно існуючого законодавства в сфері використання об’єктів водного фонду, в т.ч. законності використання
водного об’єкту орендарем В.Табачук с. Срібне Радивилівського району
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Директор
департаменту екології
та природних ресурсів
В.Ф.Дудка

213.

Телеканал
„Рівне 1”

19.11.2014

У Рівному по-звірячому
позбулись маленьких цуценят

214.

Телеканал
„Сфера ТВ”

19.11.2014

У Рівному невідомі спалили
десять цуценят

215.

Телеканал
„Рівне 1”

19.11.2014

У Рівненському міському
палаці дітей та молоді
організували пташиний
ярмарок
Анна Мориконь. Юрій Кобів

216.

Телеканал
„Рівне 1”

20.11.2014

У Рівненському зоопарку
оселилися білі лебеді
сайт міського голови Рівного

217.

Телеканал
„Рівне 1”

20.11.2014

На Рівненщині замість
сміттєзвалища, селяни
збудували дитячий майданчик

Напередодні десяток цуценят жорстоко вбили на одній із вулиць Рівного.
Цуценят спалили заживо! Вбивство тварин відбулося на вулиці Коновальця в приміщенні недобудованого
дитячого садочка.
Цуценятам було всього три тижні. Їх спалили заживо разом з будкою, в якій вони лежали.
Мертвих цуценят знайшли волонтери. Вони розповідають, що за собаками доглядали мешканці будинків на
вулиці Коновальця. Волонтери вже звернутися у міліцію. Наразі правоохоронці оглянули місце події. Втім, з
офіційними коментарями поки що не поспішають.
Мама цуценят залишилася живою. Вона не відходить від місця де вбили її собачок. Лежить недалечко та сумує.
Поховали по-звірячому вбитих цуценят працівники КАТП 1728 поблизу садочка.
Звірства догхантерів. У Рівному продовжується полювання на собак-безхатьків. Знищувати почали навіть
цуценят. Сьогодні вночі на мікрорайоні «Північний» невідомі спалили десять собаченят. Зоозахисники кажуть, ті,
хто це зробив не мають серця.
Вона практично не відходить від обгорілих тіл своїх цуциків. Уся тремтить, а в очах сум. Цієї ночі невідомі
живцем спалили 10 собачат. Вранці їх знайшли мертвими мешканці прилеглих будинків, які підгодовували
чотирилапих.
Юлія Горбань, волонтер зоозахисної організації: - Були жінки, які приходили і опікувалися ними, побудували їм
картону будку, для мами окрему, аби вона могла відпочити від цуциків. Вранці і ввечері їх годували. Жінка, яка
годує, прийшла і побачила те, що ми бачимо зараз. Вже за тиждень-другий цих щенят планували роздати в добрі
руки, а їх маму стерилізувати, - розповідають зоозахисники. Та сталося не так як гадалося. Хто живцем спалив
собак достеменно не знають, проте, певні здогадки таки мають.
Юлія Горбань, волонтер зоозахисної організації: - Поки що достеменно не знаємо. Казали, що є чоловік, який
дуже погано ставиться до собак, тероризує взагалі жителів будинку, можливо він, але напевно сказати важко.
Знайти тих, хто вбив цуциків люди просять правоохоронців. Проте, останні поки офіційно не зареєструють заяву
від мешканців, будь-що коментувати відмовляються. Зробити це обіцяють завтра. А тим часом, додає Юлія, вчора
також було вбивство. Невідомі отруїли пса.
Юлія Горбань, волонтер зоозахисної організації: - Ми взнали, що в міліцію подзвонили і повідомили, що на
перехресті Черняка-Шухевича чоловік ходить і розкидає отруту. І коли ми пішли на місце події, то там лежав
мертвий собака. Видно, що отруєний, тому що була пінна з рота. А це перша ознака отруєння. Ми так само
звернулися до правоохоронців, дуже довго добивалися, щоб вони зареєстрували заяву і вони це все ж таки
зробили. Ми її написали.
Та чи знайдуть зловмисників – невідомо. Нині й досі триває слідство стосовно вбивства собаки-інваліда Машки.
Нагадаємо, її задушили ще у вересні.
Годівнички для птахів власними руками виготовили учні рівненських шкіл. До роботи долучилися діти з першого
по одинадцяті класи. Школярі переконані: птахи, які взимку не відлітають у теплі краї потребують допомоги.
Саме тому - щороку рівненський Міський Палац Дітей та Молоді організовує «Пташиний ярмарок». Як це
відбувається і що цікавого дивіться у нашому сюжеті.
Вихованці Рівненського палацу дітей та молоді не лише знають навіщо птахам годівнички, але й демонструють
знання про пернатих, які мешкають у нашій місцевості.
Окрім переліку пернатих, для яких виготовляють годівниці, юні вихованці ПДМу мають і улюблених пташок.
Конкурс знавців птахів «Пташиний ярмарок» Екологічний Центр ПДМу проводить щороку. У змаганні беруть
участь команди загальноосвітніх навчальних закладів Рівного. Кожна команда складається з трьох юних
орнітологів. Таких трійок у цьогорічних змаганнях нараховується 27.
Взимку птахи гинуть не від холоду і морозів, а від голоду, кажуть біологи. Тому важливо аби підростаюче
покоління знало, як можна допомогти пернатим. Конкурс годівничок дає можливість учням проявити свої творчі
здібності, оригінальність та креативність. Так цьогоріч і без того оригінальним годівничкам із дерева, металу,
пластикової тари та інших матеріалів, конкуренцію склали і патріотичні годівнички - у «вишиванках» та кольорах
українського прапору. Вчителі та батьки юних захисників пернатих теж долучилися до творення таких шедеврів.
Вчитель біології у НВК №2 Інна Бакун — одна з них.
До конкурсу діти готувались старанно, читали інформацію про птахів та досліджували їхнє природне
середовище, розповідають організатори. Тому усі отримали грамоти, користі навички і теоретичні знання
Як повідомив директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк, з появою снігу пару білих лебедів, які донедавна
радували око рівнян на озері „Лебединка”, переселили до Рівненського зоопарку.
За його словами, пернаті з’являться в центрі Рівного вже навесні, як стабілізується тепла погода, а це приблизно в
квітні
Жителі вулиці Квітки-Основ’яненка, що в Острозі, побудували дитячий майданчик на місці, де десятки років було
величезне сміттєзвалище. Влада підтримала ініціативу острожан, надавши фінансову та організаційну допомогу.
За даними прес-служби Рівненської обласної ради, городяни зібрали кошти лише на купівлю матеріалів. Депутат
Острозької міської ради Василь Хохліч закупив і організував доставку комплексу дитячого майданчика.Спільна
робота згуртувала громаду. Тому у подальшому вона планує ще побудувати і обгороджений спортивний
майданчик.
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На Рівненщині селяни не
знають, як рятуватись від
масових паводків
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На Рівненщині люди взялися
власним коштом рятувати
оселі від паводків
Ірина Ничипорук, Юрій Кобів
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На Рівненській АЕС встановлено перше обладнання
комплексу з переробки
радіоактивних відходів
На Рівненщині розпочнеться
переробка радіоактивних
відходів

Телеканал
„Рівне 1”
„Сфера ТВ”

Напередодні в Дубровицькому районі перебував голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов. Одним з
об’єктів, які він відвідав, було село Переброди. Воно відоме тим, що кожної весни місцеві жителі потерпають від
паводків. «Ми живемо, працюємо, а те, що буває весною - це жахіття. Затоплює не лише подвір’я, а й хати. Весна
- це страшна пора для нас. Вода з річки Льва заливає все навкруги», - розповідають місцеві жителі.
Історія з підтопленнями тягнеться не один десяток років. І для селян, яких проживає у Перебродах більше 1700
чоловік, це є найбільшою проблемою.
«Люди самотужки зорганізували яку не яку дамбу, але цього недостатньо, бо тут ще й ґрунтові води залягають на
півметровій глибині. Крім дамби потрібно робити поглиблення, бо річка заростає і замулюється, берег не завадило
б те ж підняти. Є сільський голова, є райрада, є облрада, і зараз така ситуація, що лише спільно можна вирішити
цю проблему. Але починати треба з простого, розібратися в ситуації. Я приїхав і так і не почув, чим можна
допомогти: проектно-кошторисної документації немає, попередніх розрахунків також. Сільський голова має
зрозуміти, що він господар в себе і йому вивчати проблему, щоб надати пропозиції, а вже наша справа думати за
гроші і де їх знайти. Ми от маємо природоохоронний фонд. Якщо сільський голова попрацює, знайде
оптимальний і максимально дешевий варіант, як убезпечитись від паводків – наступного року це питання будемо
фінансувати. Але ж поки нічого немає, навіть розуміння, як це зробити і скільки це буде коштувати», - сказав
Михайло Кириллов під час зустрічі з селянами.
Десятки родин із села Переброди щовесни потерпають від паводків. Річка Льва, яка ділить село на дві частини,
розливається, затоплюючи людські оселі. Люди переконані: врятувати від паводку їх змогла б дамба. Нарікають скільки б не обіцяли - ніхто нічого для її будівництва так і не зробив. Та як з'ясувалося, й у самому селі далі
розмов теж не пішли. Адже за десятиліття підтоплень не мають жодних документів, які б пояснили, що може
врятувати помешкання від великої води.
Село Переброди Дубровицького району розташувалося неподалік Білоруського кордону. Більшість тутешніх
чоловіків на заробітках у Білорусі та Росії. Тож господарство ведуть здебільшого жінки. Саме вони щовесни й
стають заручницями річки Льва, яка розливається на сотні метрів.
А ще місцеві кажуть: обіцянок про допомогу чули багато. Та на цьому справа й закінчувалась. Тому взялися
частково допомогти собі самі.
На пів-кілометра дамби на одному березі люди витратили шість тисяч гривень. Річка ж тягнеться селом близько
п'яти кілометрів. Та одного дамбування для порятунку людської городини мало.
Попри те, що проблема має десятирічну історію, у селі досі не робили жодних досліджень та не виготовляли
жодного проекту. А тому, каже голова Рівненської облради, в першу чергу слід знайти варіанти вирішення цієї
проблеми. Вже потім виготовляти кошторисну документацію і шукати гроші.
Представники Єврокомісії, Спільного офісу підтримки проектів TACIS (JSO), Спільного дослідного центру (JRC)
та фірм-виробників обладнання взяли участь у приймально-здавальних випробуваннях перших установок
комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (КПРВ) на Рівненській АЕС.
Роботу в рамках проекту міжнародної технічної допомоги TACIS «Створення комплексу з переробки РАВ»
розпочато на РАЕС у 2006 році. Поточного року, після отримання погодження Кабінету Міністрів України та
дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції, будівництво комплексу вступило в активну фазу. У
відповідності до розробленого Київським інститутом «Енергопроект» проекту будівництво комплексу триватиме
впродовж 18 місяців. За словами керівника проекту на майданчику – заступника генерального директора ВП
РАЕС Сергія Куроєдова, на даний час генеральним підрядником - фірмою «ПТЕМ-інжиніринг» та субпідрядними
організаціями виконано великий обсяг будівельних робіт, складність яких пов’язана із певними геологічними
умовами. Наразі будівельні роботи у приміщеннях, де встановлено обладнання, завершено.
Днями за участю представників ЄК проведені випробування змонтованих установок, це – установка фрагментації
та сортування і установка суперпресування, виробником яких є німецька фірма NUKEM. Керівник проекту від
Єврокомісії Хенк Ван Рій зауважив на тому, що ЄС зацікавлений у підвищенні безпеки ядерних об’єктів в
Україні, тому ЄК реалізовує тут низку спільних проектів. «У цьому контексті Рівненська АЕС демонструє
хороший приклад», - зазначив Ван Рій під час зустрічі з генеральним директором ВП РАЕС Павлом Павлишиним.
Спеціальною комісією на чолі з Павлом Лашевичем, директором з ядерної та радіаційної безпеки ДП «НАЕК
«Енергоатом», проведені випробування визнані успішними. Директор департаменту поводження з РАВ Компанії
Людмила Близнюкова відмітила високу якість встановленого обладнання та кваліфікованість та відповідальність
експлуатаційного персоналу.
Якісний монтаж обладнання засвідчив експерт JRC Бернард Елсінг. Представник німецької NUKEM Хольгер
Вегштайн задоволений роботою їх обладнання та висловів готовність до подальшої співпраці.
На черзі завершення монтажу ще однієї установки – установки вилучення відходів із сховищ твердих РАВ,
обладнання якої також поставлено в рамках проекту TACIS. На початок грудня заплановані випробування цього
обладнання французької фірми ONET.
«Введення в експлуатацію комплексу сприятиме безпеці атомної електростанції та вирішить питання переробки
РАВ, які вже накопичені та які утворюються в процесі експлуатації РАЕС", - підкреслив Сергій Куроєдов. «Набраний хороший темп робіт, а це дає впевненість у введенні комплексу в дію у другій половині 2015 року».
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Сплачувати екоподаток – значить дбати Реконструйований фонтан дендропарку «Ювілейний». Кошти міського Фонду охорони навколишнього природного середовища – вагома підтримка для
про середовище, в якому живеш
рівненського бюджету. І витрачати їх потрібно цілеспрямовано та дуже розважливо. З усвідомленням цього в управлінні економіки міста, перш ніж
витратити бодай гривню, сім разів вивіряють ефективність її використання.
Неля Заболотна
Два мільйони за три роки. Перед міською владою постала серйозна проблема: бюджет обмежений і коштів на всі заплановані заходи з благоустрою
обласного центру не вистачає. Зважаючи на те, що міський фонд охорони навколишнього природного середовища (МФОНПС) є складовою частиною
міського бюджету і був створений для концентрації коштів і фінансування ресурсозберігаючих заходів, наукових досліджень з цих питань, а також
заходів, пов’язаних із впровадженням економічного механізму забезпечення охорони довкілля, саме його кошти стали базою для виконання чималого
переліку робіт з будівництва об’єктів нашого міста.
За три останні роки кошти фонду (а це понад два мільйони гривень) спрямовували на розв’язання важливих для рівнян і для міської екології проблем.
Перш за все їх вкладали в розширення каналізаційної мережі Рівного. Крім цього, значні суми спрямували на закупівлю сміттєвих контейнерів і
сміттєприбиральної техніки для КАТП 1728 та інші цілі.
Бюджет фонду формують з податку. Звідки ж надходять кошти у Фонд охорони навколишнього природного середовища і як формується перелік
природоохоронних заходів, що потребують першочергового фінансування?
– Почнемо з того, що бюджет фонду в основному формується за рахунок коштів екологічного податку, а також з інших джерел, визначених
законодавством, – зазначив заступник міського голови Сергій Васильчук. – Екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, що
справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу
радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їхніми виробниками, тощо.
З уведенням в дію в 2011 році нового Податкового кодексу сума надходжень до міського Фонду охорони навколишнього природного середовища значно
зросла. Але й перелік природоохоронних заходів, які фінансуються за його рахунок, також.
– Перелік формується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за № 1147, прийнятої ще 17 вересня 1996 року «Про затвердження переліку
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» та рішення Рівненської міської ради від 22.03.2012 №1892 «Про затвердження Положення
про міський фонд охорони навколишнього природного середовища і Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з міського фонду
охорони навколишнього природного середовища», – уточнив Сергій Васильчук. – Відповідно до цих документів левову частку, яку фінансує фонд,
становлять каналізаційні мережі Рівного.
Каналізаційні мережі розширюються рік за роком
Частина приватного сектора в Рівному й досі не має елементарних вигод. Список вулиць або окремих будинків, позбавлених каналізації, не такий уже й
малий. Рівнеоблводоканал не має коштів на її облаштування, тому на поміч людям, які хочуть підключитися до централізованої каналізації, прийшов
природоохоронний фонд.
За ініціативи міського голови Володимира Хомка у рамках «Програми розчищення та впорядкування малих річок та охорони підземних вод від
забруднення» і на умовах співфінансування з мешканцями приватного сектора в нашому місті ще 2012 року почали прокладати каналізаційні мережі на
окремих вулицях. За три роки встигли прокласти понад два з половиною кілометри каналізації.
Уже проведені каналізаційні мережі на вулицях Дарвіна, Вітебській, Єсеніна, Кропивницького, Дачній, Зеленій-Досвітній, а також до будинків на
Курчатова, 62а, проспекті Миру, 4. Ще будуються, але близькі до завершення мережі на вулицях Виговського, Зерова-Ньютона, Хмільній, Приозерній, у
провулку Вінницькому і на Соборній, 418 та Набережній, 34.
– Централізоване водовідведення мають більш як 90% абонентів водоканалу, але залишається і значний відсоток тих, хто позбавлений цих вигод, –
зазначив директор РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Андрій Карауш. – Загальна протяжність каналізаційних мереж нашого міста – більш як 200
кілометрів. Проте майже десять відсотків із них ветхі і зношені. Чверть насосних агрегатів водовідведення відпрацювала нормативний термін своєї
експлуатації, а це означає, що собівартість перекачування стоків зростає. Збільшуються й витрати електроенергії. Такі незаплановані втрати – основна
причина неможливості повного забезпечення населення Рівного централізованим водовідведенням лише зусиллями нашого підприємства. Виручають
кошти Фонду охорони навколишнього природного середовища. Починаючи з 2012 року каналізаційні мережі в місті будують на умовах співфінансування
цього фонду та мешканців вулиць, які потребують централізованого водовідведення.
– На нашій вулиці каналізацію проводили ще торік, – поділилася мешканка вулиці Вітебської Світлана Солов’юк. – До каналізаційних мереж під’єднали
вісім будинків, у яких раніше користувалися септиками. Ми дуже задоволені, адже каналізаційна мережа значно спростила наше життя.
Не приховують свого задоволення і жителі вулиці Дарвіна:
– Ми довго чекали на каналізаційний колектор. Але працівники водоканалу, відколи взялися, зробили все швидко і якісно. Тому почуваємось дуже
комфортно – не маємо клопоту з відкачуванням септиків, не чуємо неприємних запахів і вважаємо себе справжніми городянами.
Щойно звели, а вже треба ремонтувати. Нещодавно проводилась і реконструкція фонтану в дендрологічному парку «Ювілейний». Цей гідротехнічний
об’єкт було зведено за ініціативи міського голови Володимира Хомка, його заступника Сергія Васильчука та завдяки активній підтримці депутатів
Рівнеради Олександра Нестерука і Марії Конощук.
– Фінансування цієї споруди, в тому числі всіх проектних робіт, також відбувалося з коштів фонду, – продовжує розмову Сергій Васильчук. – Ще торік ми
звели чашу фонтану, оздобили її мозаїчною плиткою, встановили центральний декоративний елемент. До списку увійшли роботи з електрозабезпечення
споруд, прокладення гідроізоляції, монтажу насосної станції та підключення її до водопостачання. Але з моменту встановлення чаші фонтану не минув і
рік, а лицювальна плитка в кількох місцях потріскалась і відпала. Тому управління економіки міста звернулось до управління капітального будівництва з
проханням терміново виправити цей недолік і привести об’єкт до належного стану.
Краще побудувати новий шлюз, ніж реставрувати старий
Роботи зі спорудження самоплинного колектора на Чернишова-Поповича, а також з реконструкції шлюзів-регуляторів Басівкутського водосховища на
вулиці Басівкутській і на мостовому переході поряд із кафе «Венеція» ще ждуть своїх виконавців.
Прокладання каналізації на вулиці Дарвіна. – Шлюз-регулятор на переході біля кафе «Венеція» введений в експлуатацію в 1985 році, – розповів нашому
кореспондентові в.о. директора Державного підприємства «Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп”» Олександр Крутій. – Через
неправильну експлуатацію там виникли проблеми з підйомними механізмами. Ми – субпідрядники виконання проектних робіт на цьому об’єкті.
Замовником є управління капітального будівництва міськвиконкому. Об’єкт досить складний і в технічному плані, і в плані виконання будівельних робіт.
Виникло багато проблемних питань щодо відгородження будівельного майданчика від води, неможливості влаштування прокопу і так далі. Для того щоб
усе працювало, роботи з реконструкції шлюзу мають виконуватись поетапно. Спочатку перекриватимуть один проліт і замінюватимуть підйомний
механізм, усі рухомі елементи, потім так само другий. Було б добре до нового року завершити загальну експертизу проекту, щоб у 2015-му вже почати
реконструкцію цього шлюзу. Роботи розпочнуться після проведення тендеру і визначення підрядника. Ймовірно, що фінансування відбуватиметься
відповідно до «Програми розчищення та впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення на 2015-2020 роки».
Що стосується шлюзу-регулятора Басівкутського водосховища на вулиці Басівкутській, то по ньому проектні роботи ще не починалися. Це дуже старий
об’єкт, який здали в експлуатацію наприкінці 60-х років. Хоча там є проблеми і з мостом, і з підпірною стінкою.
Спеціалісти «Рівнедіпроводгоспу» виконують передпроектні роботи, проводять необхідні розрахунки, щоб до нового року розробити подальший план дій.
Об’єкт також дуже складний, підкреслюють проектанти. Якщо на шлюзі біля «Венеції» можна відгородити один елемент, а вода буде йти по другому, то
тут такої можливості немає. Для реконструкції споруди спочатку треба побудувати додатковий водоскид, а це вимагає великих коштів. Обговорюється й
питання обстеження надводної і підводної частин шлюзу, бо без висновків експертів будь-які проектні роботи з реконструкції сенсу не мають. Водночас
фахівці проводили техніко-економічне обґрунтування по цьому об’єкту і пропонували зупинитись на будівництві нового шлюзу, а старий засипати
повністю. Вони вважають, що це був би оптимальний варіант.
Собаки, бульдозери і сміттєвози. За 2012–2014 роки на будівництво і реконструкцію каналізаційних і гідротехнічних споруд використано більш як півтора
мільйона коштів природоохоронного фонду. Крім того, майже 222 тисячі гривень пішло на влаштування притулку для собак, більше ніж півмільйона
гривень – на купівлю контейнерів для сміття і 635 тисяч – на придбання бульдозера для КАТП 1728.
– Цього року за рахунок природоохоронного фонду ми отримали 228 євроконтейнерів для сміття об’ємом 1,1 кубометра, придбали бульдозер Т-170 і
обладнання для збору рідких відходів КО-503, – розповів начальник КАТП 1728 Ростислав Кралюк. – Частина коштів була виділена ще в 2013 році, але
реально їх нам перерахували в цьому. Також через фонд ми провели тендер на придбання сміттєвоза і днями отримали його. Наше підприємство сплачує
екологічний податок, і одночасно нам спрямовують необхідні кошти через Фонд охорони навколишнього природного середовища – це дуже важливо для
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селяни Напередодні в Дубровицькому районі перебував голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов. Одним з
масових об’єктів, які він відвідав, було село Переброди. Воно відоме тим, що кожної весни місцеві жителі потерпають від
паводків. «Ми живемо, працюємо, а те, що буває весною - це жахіття. Затоплює не лише подвір’я, а й хати. Весна це страшна пора для нас. Вода з річки Льва заливає все навкруги», - розповідають місцеві жителі.
Історія з підтопленнями тягнеться не один десяток років. І для селян, яких проживає у Перебродах більше 1700
чоловік, це є найбільшою проблемою.
«Люди самотужки зорганізували яку не яку дамбу, але цього недостатньо, бо тут ще й ґрунтові води залягають на
півметровій глибині. Крім дамби потрібно робити поглиблення, бо річка заростає і замулюється, берег не завадило
б те ж підняти. Є сільський голова, є райрада, є облрада, і зараз така ситуація, що лише спільно можна вирішити цю
проблему. Але починати треба з простого, розібратися в ситуації. Я приїхав і так і не почув, чим можна допомогти:
проектно-кошторисної документації немає, попередніх розрахунків також. Сільський голова має зрозуміти, що він
господар в себе і йому вивчати проблему, щоб надати пропозиції, а вже наша справа думати за гроші і де їх знайти.
Ми от маємо природоохоронний фонд. Якщо сільський голова попрацює, знайде оптимальний і максимально
дешевий варіант, як убезпечитись від паводків – наступного року це питання будемо фінансувати. Але ж поки
нічого немає, навіть розуміння, як це зробити і скільки це буде коштувати», - сказав Михайло Кириллов під час
зустрічі з селянами.
Рівненські захмсники тварин Завтра, 21 листопада, рівненські активісти пікетуватимуть УМВСУ, через те що правоохоронці закривають очі на
пікетуватимуть міліцію через жорстоке поводження з собаками. Повідомлення про це з’явилося у соцмережах.
бездіяльність
«Всі небайдужі, хто проти жорстокого поводження з тваринами – приходьте в п’ятницю на мітинг, який відбудеться
під стінами міліції. Адже правоохоронці нічого не роблять. Просто закривають очі і розводять руками. Хоча всі за
те, що жорстокість повинна бути покарана.
Сьогодні злочинець знущається над тваринами, а завтра опиниться в небезпеці життя дитини!».
Пару білих лебедів переселили Як повідомив директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк, з появою снігу пару білих лебедів, які донедавна 21.11.2014
до Рівненського зоопарку
радували око рівнян на озері „Лебединка”, переселили до Рівненського зоопарку.
За його словами, пернаті з’являться в центрі Рівного вже навесні, як стабілізується тепла погода, а це приблизно в
квітні.
Сьогодні рівняни вийдуть на
Сьогодні у Рівному біля відділу УМВС Рівненської обл. об 11:30 відбудеться акція проти вбивств та отруєнь
захист тварин
тварин.
Марія Троцюк
Приводом до акції стали жорстокі випадки поводження з тваринами.
"Нещодавно жорстоко задушили собачку, потім нескінченна травля,… а тепер ще й спалені цуценята!"зазначають активісти.
Суспільство обурене бездіяльністю правоохоронців та вимагають, що жорстокість повинна бути покарана.
"Сьогодні злочинець знущається над тваринами, а завтра опиниться в небезпеці життя дитини!" - говорять
організатори.
Науковці Рівненщини
Науковці Національного університету водного господарства та природокористування презентували керівникам
презентували свої «ноу-хау» в
водоканалів Рівненщини низку нових технологій у галузі водопостачання та водовідведення. Захід відбувся на
галузі водопостачання
базі «Рівнеоблводоканалу». Так, вчені «водника» рекомендують будувати баштові установки, котрі сприятимуть
Про це повідомили на сайті
покращенню якості води. Адже на Рівненщині вода має підвищений рівень заліза.
Рівненської ОДА.
Також, на думку науковців, негативно на якості води також позначаються і буріння в окремих господарствах
Марія Троцюк
Рівненщини «піратських свердловин». «Такі неліцензовані свердловини не гарантують чистої води, - розповів
завідувач кафедри водопостачання, професор НУВГП Валерій Орлов. - Навколо свердловини повинна бути
санітарна зона. А за умов щільної забудови сіл, селищ така норма може не виконуватися». Тож науковець вважає
за необхідне розробити механізм видачі ліцензії на буріння таких свердловини.
«Такий захід на Рівненщині проводиться вперше. Основною його метою є ознайомлення керівників комунальних
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Рівненщини із позитивним досвідом у цій галузі. Не
дивно, що на семінар запрошені науковці із НУВГП. Адже при цьому університеті функціонує кафедра
водопостачання, водовідведення та бурової справи, котра є однією із провідних в Україні», - зазначив заступник
голови ОДА Тарас Пустовіт. На теренах області працює 24 водопостачальні підприємства, з яких 11 – в містах та
11 – в селищах та селах. Проблем у їх роботі багато, але більшість однотипних. Тож учасники наради обговорили
їх та намітили шляхи вирішення. Однією з основних спільних проблем є занижені тарифи на централізоване
водопостачання та водовідведення, які встановлює на рівні держави центральний орган – Нацкомісія. Вони не
лише не покривають фактичних витрат, а і не дають змоги оновлювати зношені водопровідні та каналізаційні
мережі.Окрім того, під час обговорення проблемних питань, шляхів вирішення та позитивного досвіду
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Рівненської області учасники обласної наради дійшли
спільної думки, що встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення повинні обласні ради, також на
рівні області повинні надаватись дозволи приватним користувачам на буріння скважин для видобування води.
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227.

Телеканал
„Рівне 1”

21.11.2014

Рівняни вимагають знайти
винних у вбивстві собак
Наталія Гусарук, Олена
Семенович

228.

Телеканал
„Рівне 1”

21.11.2014

Активісти організації
"Зоозахист - Рівне" пікетували
УМВС
Андрій Опанасюк, Олена
Семенович, Юрій Кобів

229.

Телеканал
„Сфера ТВ”

21.11.2014

Активісти вимагали не
ставитись до вбивств тварин,
як до другорядних злочинів
Іван Марчук.

230.

Телеканал
„Сфера ТВ”

23.11.14

На Рівненщині селяни
готуються до масових
підтоплень

231.

Телеканал
„Сфера ТВ”

23.11.14

З Лебединки пару білих
лебедів переселили до
Рівненського зоопарку

Сьогодні біля відділу УМВС Рівненської області зібралися кілька десятків людей. Усі вони вимагають знайти
винних у жорстокому поводженні з бездомними тваринами у нашому місті.
Заступник голови ГО “Зоозахист Рівне” Алла Лосік каже: мають підозрюваних, які займаються винищенням собак
у Рівному - це не одна людина, а група осіб. На зауваження представника правоохоронних органів, що з початку
року отримали 46 заяв від мешканців, які постраждали від собак, зазначає: в таких випадках собак повинні
привозити у ветеринарні клініки, де за ними спостерігають і визначають, чи є собака хворим на сказ та чи міг він
покусати людину без причини. Натомість за весь рік було привезено тільки одного пса.
Активісти впевнені - собаки так можуть реагувати на зло з боку людей.
Начальник Рівненського міського відділу міліції Руслан Мельник обіцяє перевірити підозрюваних, вказаних
громадою, анонімність гарантують. Також знайти слідчого, який займатиметься цією справою і про її результати
обов'язково буде повідомлено громадськість.
Про собаку-інваліда Машку міліціонери кажуть: за результатами експертизи її не вбили, а вона була хвора.
Тепер активістам залишається тільки чекати на оперативність дій правоохоронців та їх результат.
На мирний протест під стіни УМВС вийшли сьогодні громадські активісти, які захищають тварин. Їх обурила
поведінка людей, які днями живцем підпалили цуценят, а також постійно травлять бездомних тварин. Активісти
переконаніні працівники міліції ігнорують такі порушення, і ці злочини не розслідують. Подробиці у нашому
наступному сюжеті.
Громадські активісти організації "Зоозахист - Рівне" разом зі студентами РДГУ вийшли на тихий протест. Вони
переконані нині безпритульних собак нікому захистити. Та ще й міліція не не поспішає розслідувати дані злочини.
Тому пікетувальники вимагають знайти та покарати злочинців, так званих «догхантерів», які знущаються та
вбивають тварин.
Звинувачення активістів правоохоронці відкидають. Кажуть лише цьогоріч, отримали 46 заяв від мешканців, які
постраждали від собак. Водночас запевнили, що слідчі роботи ведуться.
Молодь також висловила занепокоєння та протест проти насилля, хоча й самі неодноразово відчували загрозу від
бездомних собак.
Активісти наголосили захищатимуть тварин і надалі, а якщо міліція не працюватиме добросовістно, тоді
звертатимуться у вищі інстанції.
"Безкарність призводить до нових злочинів". Під таким гаслом захисники тварин та небайдужі рівняни прийшли
під стіни міліції із вимогами встановити людей, які вбивають безпритульних собак.
За останні місяці, кажуть активісти, кількість таких смертей значно зросла, а винуватці вбивств так досі й не
відомі. Чашу терпіння переповнила вчорашня жахлива розправа над десятком маленьких цуценят. Їх, нагадаємо,
заживо спалили в будці в недобудованому дитсадку по вулиці Коновальця. Активісти вимагали у начальника
міської міліції Руслана Мельника об'єктивно розлідувати цей та інші випадки, а не ставитись до вбивств тварин як
до другорядних злочинів. Нагадаємо, за фактом спалення цуценят у міліції порушили справу, злочинцю, якщо
його встановлять, загрожує до півроку арешту.
Напередодні в Дубровицькому районі перебував голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов. Одним з
об’єктів, які він відвідав, було село Переброди. Воно відоме тим, що кожної весни місцеві жителі потерпають від
паводків. Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної ради.
«Ми живемо, працюємо, а те, що буває весною - це жахіття. Затоплює не лише подвір’я, а й хати. Весна - це
страшна пора для нас. Вода з річки Льва заливає все навкруги», - розповідають місцеві жителі.
Історія з підтопленнями тягнеться не один десяток років. І для селян, яких проживає у Перебродах більше 1700
чоловік, це є найбільшою проблемою.
Як повідомив директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк, з появою снігу пару білих лебедів, які донедавна
радували око рівнян на озері „Лебединка”, переселили до Рівненського зоопарку.
За його словами, пернаті з’являться в центрі Рівного вже навесні, як стабілізується тепла погода, а це приблизно в
квітні. Про це повідомили на сайті міського голови.
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232.

Телеканал
„Сфера ТВ”

24.11.14

Науковці Рівненщини
презентували свої «ноу-хау» в
галузі водопостачання

233.

Сайт РАЕС

24.11.2014
Новини

Рівненська АЕС – активний
учасник екологічного проекту
ЄС у регіоні

234.

Телеканал
Рівне-1

25.11.2014

По Рівному курсуватиме
сучасний сміттєвоз
Марія Троцюк

Науковці Національного університету водного господарства та природокористування презентували керівникам
водоканалів Рівненщини низку нових технологій у галузі водопостачання та водовідведення. Захід відбувся на
базі «Рівнеоблводоканалу». Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Так, вчені «водника» рекомендують будувати баштові установки, котрі сприятимуть покращенню якості води.
Адже на Рівненщині вода має підвищений рівень заліза.
Також, на думку науковців, негативно на якості води також позначаються і буріння в окремих господарствах
Рівненщини «піратських свердловин». «Такі неліцензовані свердловини не гарантують чистої води, - розповів
завідувач кафедри водопостачання, професор НУВГП Валерій Орлов. - Навколо свердловини повинна бути
санітарна зона. А за умов щільної забудови сіл, селищ така норма може не виконуватися». Тож науковець вважає
за необхідне розробити механізм видачі ліцензії на буріння таких свердловини.
«Такий захід на Рівненщині проводиться вперше. Основною його метою є ознайомлення керівників комунальних
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Рівненщини із позитивним досвідом у цій галузі. Не
дивно, що на семінар запрошені науковці із НУВГП. Адже при цьому університеті функціонує кафедра
водопостачання, водовідведення та бурової справи, котра є однією із провідних в Україні», - зазначив заступник
голови ОДА Тарас Пустовіт.
Довідково: На Рівненщині послуги із централізованого постачання надають 24 підприємства, з яких 11 – в містах
та 11 – в селищах та селах.
У листопаді у Володимирецькому та Маневицькому районах, більша частина яких входить до зони спостереження
РАЕС – стартував проект Єврокомісії у рамках Програми «Підтримка політики національного розвитку України».
Метою діяльності ЄК на Рівненщині та Волині є «Розбудова сільськогосподарської діяльності за рахунок
підтримки регіональних програм покращання грунтів і просвітницької діяльності серед населення».
За даними еколого-агрохімічної паспортизації тутешніх земельних угідь площа кислих грунтів по
Володимирецькому району становить 91,2%, по Маневицькому – 76,3 %. Загальна площа – 42 097 га. Родючість
кислих грунтів вкрай низька, через що падає ефективність землеробства.
На Рівненській АЕС утворюється шлам від освітлення води р.Стир. Особливістю цього шламу є те, що він може
використовуватися, як високоефективний меліорант з корисними для рослин домішками мікроелементів, йому
властива висока ступень дисперсності, що покращує розчинність та контакт з грунтом, та сприяє реальному
підвищенню урожайності уже в перший рік використання. Шлам є сировиною для рекультивації земель, а також
використовується при виробництві матеріалів для будівництва.
З 2007 року, коли на РАЕС почали працювати найпотужні в Україні освітлювачи води, спеціалісти-хіміки атомної
станції почали шукати шляхи утилізації шламу. Знаючи про його корисні властивості спільно з Рівненським
інститутом агропромислового виробництва НААН України було розроблено технічні умови використання
вапняного шламу РАЕС, а дослідженнями центральної лабораторії ПДРГП «Північ геологія» (м.Київ) та ДУ
«Національний інститут гігієни та медичної екології імені М.О. Марзеєва НАМН України» (м.Київ) підтверджено
відсутність в ньому радіоактивного забруднення та його нетоксичність.
На РАЕС вже накопичено близько 150 тисяч тонн вапняного шламу після попереднього очищення та
пом’якшання води річки Стир. Шлам зберігається у спеціальних шламонакопичувачах, де триває його природне
зневоднення. За словами начальника хімічного цеху РАЕС Михайла Новікова, ми не є першопрохідцями, адже
практика використання вапняного шламу підприємств широко розповсюджена у світі у сільському господарстві та
будівництві.
Активно підтримують проект директор Рівненської філії ДУ «Держгрунтохорони» Віктор Долженчук та
начальник лабораторії охорони родючості Ростислав Яцентюк. Передбачено проведення вапнування на двох
експериментальних полігонах в обох районах. Після агрохімічного обстеження буде виконано хімічну меліорацію
кислих грунтів за допомогою спеціалізованої сільськогосподарської техніки та обладнання.
Реалізація проекту триватиме впродовж 28 місяців шляхом залучення науковців та фахівців до просвітницької
діяльності серед населення територіальних громад, створення відповідних шкільних гуртків, проведення
конкурсів науково-дослідних робіт щодо охорони родючості грунтів.
На даний час вапняний шлам РАЕС активно використовують у сільському господарстві Костопільського,
Сарненського та Березнівського районів Рівненщини, ТзОВ «Хайберрі» Маневицького району Волині. Експерт
Єврокомісії Бернар Вендель, агроном із 40-річним стажем, впевнений, що втілення екологічного проекту, активну
участь у якому бере РАЕС, є благородною справою в ім’я здоров’я нащадків та процвітання рідного краю.
Місто придбало новий сучасний сміттєвоз для вивозу твердих побутових відходів із «Євроконтейнерів»
З природоохоронного фонду міста для „КАТП 1728” в 2014 році було виділено кошти на придбання нового
сучасного сміттєвоза.
Після проведення тендеру та додержання процедури, передбаченої Законом України «Про державні закупівлі»
переможець, приватне підприємство «Виробничо-комерційне підприємство «Альфатекс» з міста Кременчук
Полтавської області транспортувало сміттєвоз в місто Рівне.
Даний автомобіль після проведення оплати буде задіяний для вивозу твердих побутових відходів із
«Євроконтейнерів» ємкістю 1,1 м³.
Про це повідомив директор підприємства "КАТП 1728" Ростислав Кралюк.

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

235.

Телеканал
Сфера ТВ

25.11.2014

Працівники ДАІ Рівненщини
затримали авто, у якому
перевозили більше двох
кілограмів бурштину

236.

Телеканал
„Рівне 1”

27.11.2014

237.

Телеканал
„Рівне 1”

27.11.2014

На проект велодоріжок у
Рівному треба ще 86 тисяч
Дмитро Леонтіюк
У Рівному на деревах ростуть
банани? Юлія Павленко

238.

Газета „Рівнеракурс”

№684
27.11.2014

ГМО виявили рівненські
митники

Інспектори ВДАІ з обслуговування Володимирецього району та міста Кузнецовськ затримали автомобіль, в салоні
якого перевозили камінь, зовні схожий на бурштин-сирець. Про це повідомила прес-служба УДАІ УМВС України
в Рівненській області.
У цей день інспектори Державтоінспекції несли службу, згідно свого маршруту руху поблизу села Суховоля
Володимирецького району. Павоохоронці помітили автомобіль марки «ЗАЗ», який рухався з порушенням пункту
30.2 Правил дорожнього руху, а саме номерний знак на легковику був недостатньо освітлений.
Даний транспортний засіб інспектори ДАІ зупинили. Під час перевірки реєстраційних документів та
поверхневого огляду даного автомобіля в салоні працівники міліції виявили камінь жовто-бурого кольору, зовні
схожий на бурштин-сирець. Спілкуючись з правоохоронцями 19-річний водій легковика помітно нервував та дати
конкретну відповідь про походження каміння - не зміг.
На місце події працівники Державтоінспекції викликали слідчо-оперативну групу. Дане каміння правоохоронці
вилучили та направили в НДЕКЦ при УМВС. Проводиться перевірка.
Про це заявив на сесії Рівнеради депутат Святослав Євтушенко.
"Щоб завершити проект по велодоріжкам треба ще 86 тисяч гривень. 90 тисяч виділили Воднику на дослідження
інфраструктури. Інша сума потрібна, щоб проект довести до кінця і таки розробити концепцію", - зазначив він.
Світлини такого "чудо-дерева" обурені рівняни опублікували у соціальних мережах. Жителі міста розчаровані,
тим, що у їхньому місті є такі люди, які здатні на такий ганебний вчинок.
Найжахливіше те, що "деревце" знаходиться біля патріотичного моста, якого мешканці фарбували власноруч.
Працівники Рівненської митниці виявили факт переміщення через митний кордон України товарів, які містили
генетично модифіковані організми (ГМО).
Встановлено, що на виконання зовнішньоекономічного договору поставки на митну територію України для
одного з ТОВ з усіма необхідними супровідними документами ввезено товар “Продукт для годівлі тварин:
“Комбімілк-1, замінник цільного молока””, (далі – товар) у кількості 15 тонн, загальною вартістю 16200 євро
(понад 290,4 тис. грн. за курсом НБУ на день переміщення через митний кордон України). В Рівненську митницю,
для цілей митного оформлення товару, було подано в електронному вигляді митну декларацію. Вказаний товар
було піддано експертному дослідженню у Державному підприємстві “Укрметртестстандарт”. Згідно Протоколу
випробувань, у пробі товару “Замінник цільного молока “Комбімілк-1”, виявлено генетично модифіковану
дезоксирибонуклеїнову кислоту (ДНК) сої. Вміст генетично модифікованої ДНК сої, визначеної за цільовою
послідовністю GTS 40-3-2, становить більше 5%.
Таким чином, відповідальною особою за видачу Сертифіката Якості Комбімілк-1, Замінник цільного молока до
партії та Гарантійного листа (додаток до ветеринарного сертифікату), громадянином Німеччини всупереч статті
16 Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів” вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний
кордон України з приховуванням від митного контролю, надавши митниці як підставу для переміщення товару
документи, які містять неправдиві відомості щодо наявності в товарі генетично модифікованих організмів, а саме:
Сертифіката Якості Комбімілк-1, Замінник цільного молока до партії та Гарантійного листа (додаток до
ветеринарного сертифікату). За цим фактом тривають передбачені законодавством процесуальні дії.
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Прогулянка містом загрожує
нашим легеням?
Неля Заболотна

У лідери забруднення довкілля вийшов транспорт. Через його засилля на вулицях і шляхах вміст шкідливих речовин у повітрі, особливо на території
великих міст, зашкалює. А сам перелік викидів транспортних засобів уже перевищує дві сотні найменувань. Гази, які спалюються у двигунах
внутрішнього згорання легкових автомобілів та маршруток, містять чимало шкідливих речовин, серед яких є й канцерогени. Виходить, що піша
прогулянка вулицями міста тільки шкодить здоров’ю людини?
– Усе не так страшно, – запевняють фахівці. – Незважаючи на закиди песимістів, наше Рівне, на тлі інших міст України – досить благополучне щодо
чистоти повітря. Але потурбуватися про те, щоб ситуація не погіршувалася, не завадить.
Вихід – у зміні структури. Вирішувати проблему засилля транспорту в містах треба комплексно, вважає голова ради громадської організації «Екоклуб»
Андрій Мартинюк. У Рівному також необхідно змінювати транспортну політику. – Останніми роками в усьому світі катастрофічно зростає кількість
транспорту, – підкреслив він. – Навіть у нашому відносно невеликому місті суттєво збільшилась кількість автомобілів та маршруток на дорогах.
Є кілька заходів, які, сподівається мій співрозмовник, приведуть до позитивного ефекту. Найперше, при подальшому розвитку міста треба створювати
шляхи не тільки для автомобілів, а й для пішоходів та велосипедистів.
Процес поліпшення велосипедної інфраструктури має бути цілеспрямованим і постійним. Усі роботи мають бути закладені в план розвитку міста і
враховуватися при зведенні нових кварталів чи реконструкції доріг.
– Це складне завдання, але за нього потрібно братися, – каже керівник громадської організації. – Наприклад, я живу в мікрорайоні Ювілейний і люблю
ходити на роботу пішки. Але проблема в тому, що більшу частину шляху доводиться йти вздовж вулиці, на якій повно автомобілів. У результаті
прогулянка містом значною мірою втрачає свою привабливість. І таких людей багато. Більшість моїх знайомих із задоволенням ходили б на роботу й з
роботи пішки або їздили б на велосипеді. Однак для цього, м’яко кажучи, умови не створені. Тому коли розпочинається реконструкція тієї чи іншої
вулиці або споруджуються нові будинки на нових вулицях, треба враховувати й потреби пересічних рівнян.
Як би це нам так зробити, як у Амстердамі. Більш радикальний вихід із ситуації пропонує член рівненського клубу велосипедистів Федір Оверчук: –
Я пропоную з десятої ранку і до шостої вечора перекривати рух маршрутних таксі по Соборній, починаючи від ринку і до повороту на Чорновола.
Нехай протягом дня по центру їздять тільки тролейбуси та велосипедисти. Ну, і звичайно, спецтранспорт. А маршрутки можуть об’їжджати центральну
вулицю, як це завжди роблять у святкові дні, коли Соборна перекрита. Я вже кілька разів звертався з цією пропозицією до начальника ДАІ, але він каже,
що це має вирішувати мерія.
Про те, що місту вкрай необхідні спеціальні велосипедні доріжки, пан Федір не втомлюється повторювати при кожній нагоді. Він пропонує зробити такі
велошляхи через увесь центр від Ювілейного до зоопарку.
– Помітив, що на проспекті Миру в нас точнісінько така вулиця, яку я бачив у Дрездені. Проїжджа частина і посередині газон. То чому б і там не
зробити велосипедні доріжки? Щоправда, покриття доріг у Рівному бажає кращого, тож перш ніж по них їздитимуть велосипедисти, треба
відремонтувати асфальт. І тоді у нас буде не гірше, ніж у Амстердамі – пішохідні зони та маса велосипедистів. І повітря стане чистішим.
Ідея зробити центральну частину міста пішохідною сподобалася й Андрію Мартинюку.
– Це було б класно – мати таку приємну місцинку в центрі міста, – вважає він. – Паралельно відновити фасади будинків, які там розташовані, повернути
їм їхній історичний вигляд.
Коштів на все не вистачає
З пропозиціями ентузіастів здорового способу життя повністю погоджується начальник управління транспорту і зв’язку Рівненського міськвиконкому
Віталій Миронюк. Та, на відміну від громадських діячів, йому відомі й усі підводні камені проблеми.
– Я повністю підтримую думку щодо звільнення центру міста від маршруток, – коментує ситуацію начальник управління. – Якщо тролейбуси –
екологічно чистий вид транспорту, то про маршрутні таксі цього не скажеш. Вулицями Рівного курсує 360 маршруток і 60 тролейбусів. І дві сотні
мікроавтобусів частину свого шляху рухаються саме по центральній частині міста. Люди, які мешкають на Соборній, найкраще розуміють проблему,
адже вони десятиліттями потерпають від засилля цього виду транспорту і часто не можуть навіть відчинити кватирку, щоб провітрити помешкання.
Вулиця перевантажена, і це негативно впливає і на транспортний рух, і на дорожнє покриття, а головне – на екологічний стан міста. Але для того, щоб
закрити центр міста для проїзду маршрутних таксі і віддати пріоритет тролейбусам, треба мати достатньо коштів, вважає Віталій Миронюк:
– Незважаючи на те що і міська влада, і депутати розуміють суть проблеми, а управління постійно розробляє програми поліпшення транспортних
розв’язок у місті, залучаючи до цієї справи науковців, – брак коштів не дає реалізувати найбільш сміливі та ефективні проекти. Так само нас турбує і
проблема транзитного транспорту. Бо це теж перевантаження доріг і загроза для екології обласного центру.
Добре, що зараз рух приватного транспорту в центральній частині міста обмежений. Бо тоді ситуація була б ще гіршою. І хоча й маємо багато
пропозицій, наприклад, зробити міст-переїзд через залізничні колії з виїздом на вулицю Дубенську або розширити об’їзну дорогу по Млинівській, всі
вони потребують значних вкладень, яких у міста немає.
Автобуси замість маршруток. – Найбільша мрія і міського голови, і депутатського корпусу, – запевнив начальник управління транспорту і зв’язку, –
замінити 360 малогабаритних маршруток на сотню автобусів великої місткості. Але ми знову впираємось у відсутність коштів на це. На жаль, у
найближчому майбутньому не бачу можливості замінити маршрутки на більш комфортний і вигідний для міста транспорт. Радіємо тим десяти
тролейбусам, які нещодавно отримали. Звичайно, зміни у транспортній структурі є, але хотілося б, щоб вони були суттєвішими.
Пропозиції щодо заміни маршруток на автобуси і тролейбуси ми почули і від голови ради «Екоклубу»:
– Плюс уже в тому, що міська влада поповнює тролейбусний парк. Дуже сподіваюся, що тролейбусна мережа зростатиме і що тролейбуси стануть
зручнішими. А от рівненські маршрутки рухаються якось хаотично. Складається враження, що у них взагалі немає ніякого розкладу руху або ми його
абсолютно не знаємо. Вони невеликі, відповідно перевозять мало пасажирів. Їх дійсно необхідно замінювати на зручні і більш місткі автобуси чи хоча б
встановити для всіх видів транспорту чіткий похвилинний графік, як це заведено в країнах Європейського Союзу.
Врятувати ситуацію на вулицях міста міг би електронний квиток
Боротися із перевантаженням зупинок та перехресть міста маршрутками зможе допомогти чіткий графік руху для всього, без винятку, громадського
транспорту міста. Програма «Єдиний квиток», яку пропонують впровадити в нашому місті корейські бізнесмени, – реальний шлях до змін у цьому
напрямку.
Що означає таке нововведення для рівнян? Про це під час громадських слухань із приводу введення «єдиного квитка» розповів офіційний представник
корейської компанії в нашому місті Роман Чокан.
За його словами, завдяки програмі, що значно поліпшить екологію міста, прорив у сфері громадського транспорту Рівного може відбутися вже через
півроку. Корейський інвестор пропонує вкласти в транспортну інфраструктуру нашого міста 15 мільйонів доларів. Понад шість мільйонів коштуватиме
обладнання, а дев’ять піде на закупівлю нових тролейбусів українського виробництва. Сімдесят відсотків вартості електротранспорту передадуть місту
одразу, ще тридцять – після того, як інвестор поверне свої затрати.
Переваги «єдиного квитка», на переконання Романа Чокана, очевидні: місто отримає нові тролейбуси, безкоштовний вай-фай та можливість
відслідковувати рух транспорту в реальному часі. Адже і в транспорті, і на зупинках можна буде в будь-який момент дізнатися, де перебуває кожен із
тролейбусів або мікроавтобусів і коли прибуде на зупинку. Ну а та обставина, що на вулиці виїдуть новенькі тролейбуси, які не загрожують місту
жодними шкідливими викидами, і що вони витіснять з міста старі маршрутки, робить цей проект унікально корисним у плані збереження довкілля.
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Володимир Хомко: Якщо
завод закриють, то це для
міста буде катастрофа

Учора з’явилися чутки, що найбільше промислове підприємство Рівного сьогодні о 15.00 може зупинитися.
Мовляв, керівництво «Рівнеазоту» отримало вказівку Кабміну про примусову зупинку відбору природного газу та
закручування вентилів.
— Це не чутки, а прийшло офіційне попередження, — зазначив міський голова Володимир Хомко. — Якщо завод
закриють, то це для міста буде катастрофа. Кажуть, що немає газу, але на те і уряд, щоб знайти газ і підприємство
працювало. До мене нещодавно приходив представник французького посольства, де переживають про ще одне
підприємство — ЗАТ «Консюмерс-Скло-Зоря». Там така сама ситуація.
До слова, на «Рівнеазоті» «РВ» зазначили, що підприємство поки що працює у звичному режимі. Нагадаємо
також, що хімічні підприємства Фірташа подали до суду на Кабмін, аби скасувати постанову про заборону
відбирання природного газу під час опалювального періоду.
Рівненський промисловий гігант «Азот» вчора знову отримав попередження про припинення постачання газу, а
відповідно і зупинку виробництва. Таке рішення в цілях економії блакитного палива прийняв Уряд. Проте, за
словами міського голови, дефіцит газу це якраз проблема Уряду, а не місцевого виробника.
Як розповів Володимир Хомко, нині ведуться перемовини, аби не допустити зупинки заводу, адже для міста це
стане колосальною проблемою як економічною, так і соціальною.
Володимир Хомко, міський голова Рівного: - Якщо вони заплатили мільярд податків, то потрібно на той мільярд
їм купити газу. Тим паче, вони цей газ вже купили собі. Зараз же не громадянська війна і не Жовтнева революція,
що можна військовий комунізм влаштовувати. Мені без різниці хто там власник, мені потрібно, аби 4 тисячі
людей мали роботу, а місту податки. «Азот» минулоріч сплатив 450 мільйонів податків, а загалом у Рівному
зібрали 1 мільярд 100. Треба зараз стукати в усі двері. Зараз немає голови ОДА, але є заступники. Треба
підключати депутатський корпус обласний, міський.
Акція збору підписів за відновлення роботи заводу з переробки побутових відходів під петицією до керівництва
країни триває у Рівному. Наразі звернення підтримали більше 35 тисяч рівнян.
Окрім того, свої звернення до керівництва країни щодо запуску сміттєпереробного заво д у прийняли Рівненська
міська рада, а також Березнівська, Здолбунівська, Сарненська та Рівненська районні ради.
Підтримали петицію і низка громадських організацій міста. Зокрема, ГО «Молодь діє», КВУ, «Час дій»,
«Рівненський громадський контроль», Фундація Регіональних Ініціатив, Рівненська організація ветеранів,
Асоціація будівельників Рівного, «Центр Правюс» та деякі рівненські підприємці.
За словами директора ТзОВ “Санком-Рівне” Святослава Євтушенка, зараз відновлення роботи рівненського
заводу з переробки побутових відходів – це вихід із ситуації, яка склалася.
- Адже нині в Україні режим економії газу, а завод може виробляти альтернативне паливо, яке фактично є його
замінником. Не розумію, чому в такій ситуації наші можновладці нічого не роблять для того, щоб законодавство,
яке б дозволило працювати сміттєпереробним підприємствам, було прийняте. Тим часом наше звернення з
вимогою відновити роботу сміттєпереробного заводу підтримали низка місцевих рад Рівненщини, громадських
організацій і вже більше 35 тисяч рівнян, - каже Святослав Євтушенко .
Нагадаємо, 7 липня ТзОВ “Санком-Рівне” розпочало збір підписів під петицією до керівництва країни за
відновлення роботи сміттєпереробного заводу. Пропрацювавши лише півроку, 1 грудня 2013 року він припинив
свою роботу через відсутність законодавства, яке б регламентувало його діяльність. А в умовах припинення
постачання газу в Україну з боку Російської Федерації, питання відновлення його роботи є надзвичайно
актуальним.
Учора з'явилися чутки, що найбільше промислове підприємство Рівного сьогодні о 15.00 може зупинитися.
Мовляв, керівництво «Рівнеазоту» отримало вказівку Кабміну про примусову зупинку відбору природного газу та
закручування вентилів.
— Це не чутки, а прийшло офіційне попередження, — зазначив міський голова Володимир Хомко. — Якщо
завод закриють, то це для міста буде катастрофа. Кажуть, що немає газу, але на те і уряд, щоб знайти газ і
підприємство працювало. До мене нещодавно приходив представник французького посольства, де переживають
про ще одне підприємство — ЗАТ "Консюмерс-Скло-Зоря". Там така сама ситуація.
До слова, на «Рівнеазоті» «РВ» зазначили, що підприємство поки що працює у звичному режимі. Нагадаємо
також, що хімічні підприємства Фірташа подали до суду на Кабмін, аби скасувати постанову про заборону
відбирання природного газу під час опалювального періоду.
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Апаратура Рівненської АЕС
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244.

На Рівненщині посилюють
профілактику африканської
чуми свиней

Перший в Україні
сміттєпереробний завод не
працює вже рік

Аби збудник африканської чуми свиней не потрапив на Рівненщину, ветеринари посилять контроль за імпортною
продукцією та реалізацією м’яса. Адже зі сторони Білорусії, кордони якої відкриті для російської сировини, є
небезпека занесення цієї хвороби на територію області. Про це йшлося під час засідання Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при ОДА.
- У цьому році в РФ вже зареєстровано 67 випадків африканської чуми свиней. Також загибель тварин
зафіксована в Чернігівській та Луганській областях, - розповів керівник одного з відділів головного управління
ветмедицини в Рівненській області Олександр Костюк. - Разом з тим, спалахи хвороби були і в Польщі, Литві,
Латвії та Естонії. У цих країнах захворювання починалося також на кордонах з Росією та Білоруссю.
За словами заступника голови ОДА Тараса Пустовіта, нині ситуація на Рівненщині благополучна. Разом з тим,
необхідно вжити усіх заходів, аби унеможливити проникнення даного захворювання. Так, свинокомплекси мають
дотримуватися «закритого» режиму роботи, а лісівникам необхідно щоденно обстежувати угіддя, аби вчасно
виявляти хворих та загиблих диких тварин.
Водночас на міжнародних пунктах пропуску посилять державний контроль. Пропуск здійснюватимуть через
дезінфекційні бар’єри. Крім того, громадян та транспорт при перетині кордону зі сторони Білорусі ретельно
перевірятимуть, вилучаючи та знищуючи при цьому продукти тваринництва.
Довідково: Африканська чума свиней - вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання
передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщів та механічно
(транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все
поголів'я хворих свиней гине.
На проммайданчику Рівненській АЕС у рамках запровадження проекту сейсмомоніторингу регіону у спеціально
облаштовані свердловини встановлено обладнання, яке здатне фіксувати сейсмічне навантаження. Про це
повідомила прес-служба Рівненської АЕС.
Проект відноситься до «постфукусімських» заходів та реалізується у рамках Комплексної (зведеної) програми
підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
Незважаючи на те, що система перебуває у стадії монтажу, перший сейсмометр, встановлений на глибині 35 м,
фіксує навіть незначні підземні поштовхи.
На вулиці Пересопницькій та у провулку Підгірному, що у місті Рівному, "розташувалася" величезна купа сміття.
Протягом місяця з кожним днем вона все збільшувалася та збільшувалася. Що з цього вийшло, рівняни
опублікували у соціальних мережах.
Аби збудник африканської чуми свиней не потрапив на Рівненщину, ветеринари посилять контроль за імпортною
продукцією та реалізацією м’яса. Адже зі сторони Білорусі, кордони якої відкриті для російської сировини, є
небезпека занесення цієї хвороби на територію області. Про це йшлося під час засідання Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при ОДА.
«У цьому році в РФ вже зареєстровано 67 випадків африканської чуми свиней. Також загибель тварин
зафіксована в Чернігівській та Луганській областях, - розповів керівник одного з відділів головного управління
ветмедицини в Рівненській області Олександр Костюк. - Разом з тим, спалахи хвороби були і в Польщі, Литві,
Латвії та Естонії. У цих країнах захворювання починалося також на кордонах з Росією та Білоруссю».
Рівно рік тому, 1 грудня, через неузгодженість законодавства припинив свою роботу перший в Україні
сміттєпереробний завод, який знаходиться поблизу Рівного. Про це повідомив диркетор ТзОВ “Санком-Рівне”
Святослав Євтушенко.
- За цей час ми написали низку звернень до керівництва країни з проханням прийняти необхідне для відновлення
роботи заводу законодавство. Свої звернення до влади щодо відновлення роботи сміттєпереробного заводу
надіслали і низка місцевих рад Рівненшини. Зокрема, Рівненська міська рада, а також Березнівська, Здолбунівська,
Сарненська та Рівненська районні ради.Також петицію до керівництва країни на підтримку запуску
сміттєпереробного заводу підписали більше 35 тисяч рівнян. Та поки що це не дало бажаного результату. Тим
часом, ситуацію, що склалася, можна вирішити двома шляхами: скасувати Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг». Це прибере
норму, визначену цим законом, про монопольний статус об’єктів з переробки відходів та обов’язковість
отримання ліцензії. Або ж для відновлення роботи рівненського сміттєпереробного заводу потрібно внести зміни
у Закон України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» передбачивши, що переробка
відходів є ліцензованим видом діяльності. Надіюся, що найближчим часом законодаство, необхідне для роботи
заводу, буде прийнято і він знову запрацює. Адже це справді важливий об’єкт не лише для Рівного, області, але й
України, - зазначив Святослав Євтушенко.
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Почастішали випадки вилову
риби, яку занесено до
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Володимир Струс
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Чи будуть велодоріжки у
Рівному?
Марія Троцюк
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Після відновлення джерела
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зону відпочинку поблизу

252.

Телеканал
„Сфера ТВ”

04.12.14

У Рівному планують зробити
велодоріжки

253.

Телеканал
„Сфера ТВ”

06.12.14
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Заповідник «Соколині гори»,
що на Рівненщині, піде під
воду?

Цьогоріч обласні рибоохоронці спіймали на гарячому шістьох таких браконьєрів. Вони займалися виловом майже
зниклих видів риби - марени та золотистого карася.
Недоборосовісні рибалки полюбляють їх за смачне м’ясо, завдаючи при цьому своїми протиправними діями
чималої шкоди рибним запасам. Загалом рибоохоронці зафіксували з початку року вісімсот п’ятдесят порушень
природоохоронного законодавства.
Юлія Єнич, прес-секретар Рівнерибоохорони: "Сума накладених штрафів досить висока, в порівнянні з минулим
роком вона разиться, вона більше в рази і дорівнює сумі більше 70 тисяч гривень. Сума завданих збитків на цей
період сягнула більше ста тисяч."
Бути чи ні велодоріжкам у Рівному поки що питання риторичне.
Адже лише для завершення роботи над схемою велошляхів потрібно ще 76 тисяч 848 гривень. Наразі 90 тисяч
гривень вже виділено для університету водного господарства та природокористування на дослідження
інфраструктури. Нагадаємо, вже кілька місяців поспіль у Рівному опрацьовують питання дослідження
інфраструктури міста під облаштування велодоріжок. У вересні під час сесії Рівнеради депутати після тривалої
суперечки підтримали рішення про виділення коштів на це дослідження, одночасно, доручивши спеціально
створеній комісії достеменно розібратися у питанні. Про це стало відомо на сесії Рівнеради.
Усе будують з дерева. Встановили альтанку з лавами та столом, смітники. Загалом планують встановити декілька
альтанок, вбиральню, стаціонарний мангал, зробити дерев'яні поручні на містку, а якщо вдасться — і спортивний
майданчик. Місцеві активісти закликають приєднуватися усіх небайдужих квасилівчан, адже роботи ще багато. 6
грудня о 10-00 можна прийти до джерела з лопатою, сокирою, мішками для сміття, молотками, цвяхами, пилкою,
граблями та рукавицями, повідомляє сайт «Квасилів.com».
На велодоріжки бракує коштів. Аби розробити проект велошляхів у Рівному потрібно ще 77 тисяч гривень. На
дослідження інфраструктури із міської скарбниці депутати вже виділили 90 тисяч. Проте, цього замало,
переконують народні обранці. Рівне велосипедне. Аби жителям обласного центру було безпечно пересуватися на
двоколісному транспорті вулицями міста, нині фахівці кафедри міського будівництва та господарства НУВГП на
замовлення місцевої влади працюють над створенням схеми велошляхів.
Святослав Євтушенко, депутат Рівнеради, голова комісії:- Перший етап з дослідження вже закінчився. Рівнерада
перерахувала перші гроші, перший транш. І до 15 грудня всі дослідження, які регламентуються тими 90 тисячами
мають бути повністю виконані. Це лише підготовка до розробки схеми. На саму схему велодоріжок ще потрібно
понад 76 тисяч гривень.На розробку схеми велодоріжок Святослав Євтушенко пропонує витратити частину
коштів, які на минулій сесії міська влада зняла із проекту освітлення вулиці Котляревського. Проте, швидше за
все до кінця року НУВГП не встигне їх освоїти.
Святослав Євтушенко, депутат Рівнеради, голова комісії:- Схеми велодоріжок це не означає, що в нас вже завтра
з’являться велодоріжки, тобто це є документ, який є частиною генерального плану міста Рівне і кожен раз, коли
будуть проводитися певні реконструкції вулиць міста, то обов’язково вони будуть проводитися з врахуванням
даної схеми. Про велодоріжки мріють і рівняни. Поки міська влада розробляє схеми, активісти вирішили самі
намалювати собі дорогу. Для цього використовують трафарет та балончик із фарбою. Захмарних коштів на це не
потрібно. Ігор Назарук, велоактивіст:- Я почав із пивзаводу, там є церква реформаторська, там є траса, яка нікому
не заважає і ми на пішохідних доріжках виділили 70 сантиметрів і плануємо зробити дорогу до Луцького кільця і
до Київського кільця.Ігор сподівається, пішоходи з розумінням поставляться до потреб велосипедистів і трішки
потісняться на тротуарах. Каже, в Амстердамі така практика вже давно успішно діє. І всі задоволені.
Цьогоріч водогосподарники Рівненської області відремонтували 380 гідроспоруд, 11 насосних станцій, 34
кілометри меліоративних каналів, понад чотири кілометри захисних дамб. Про це йшлося на засіданні постійної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області.
«На Рівненщині цього року до весняних паводків почали готуватися ще у травні», - розповів в.о. начальника
обласного управління водних ресурсів Сергій Васильєв. За його словами, ліквідовувати підтоплення населених
пунктів водогосподарники області будуть за допомогою інженерної та спецтехніки. Для цього
використовуватимуть 21 екскаватор, 9 бульдозерів, 4 крани, 1 скрепер, 36 автомобілів, 6 тракторів, 2 пересувні
насосні станції. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
У Рівненській області планується сумнівне будівництво малої ГЕС, яке загрожує кільком природо-заповідним
об’єктам. Однією з пам’яток Рівненщини, яку знають навіть за межами держави, є заказник «Соколині гори» унікальний куточок, що поєднує в собі скельні виходи гранітів з нетиповою і рідкісною флорою. Тут річка Случ
врізається в Український кристалічний щит і тече в мальовничому каньйоні.
На території заказника знаходяться руїни Губківського замку - найпівнічнішого з замків України. Цей куточок має
не тільки природоохоронне та історичне значення, а і значний рекреаційний потенціал. За красу цих місць
місцевість іноді називають «Надслучанською Швейцарією».
Чому природоохоронці стурбовані планами зі спорудження ГЕС? Що це може означати для місцевих мешканців,
відпочиваючих, туристів? Що може статися з річкою Случ?
Відповіді на ці питання дадуть: громадські активісти Олег Гетун («Екоклуб»), о.Віталій Поровчук (Голова
Благодійної місії «Православне діло)», Оліферук Іван Федорович (клуб туристів «Обрій»).
Про це повідомляють у прес-службі ГО "Екоклуб"
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Громадські активісти
закликають не допустити
затоплення Соколиних гір

У Рівному відбулася прес-конференція, присвячена проблемі будівництва малої гідроелектростанції на території
ландшафтного заказника місцевого значення "Соколині гори".
Громадські активісти закликають не допустити затоплення Соколиних гір
Соколині гори - природний куточок, що охоплює скелясті береги річки Случ, які є унікальні за своєю природою і
не мають аналогів у всій Рівненській області. Соколині гори є важливим туристичним центром, сюди
з'їжджаються туристи не лише зі всієї України, а й з-за кордону. Територія Соколиних гір важлива історична
місцина. На її території знаходиться руїни найпівнічнішого замку України у селі Губків, 8 городищ часів
Київської Русі та 2 курганних могильників доби Середньовіччя.
За словами присутніх спеціалістів, зведення малої ГЕС призведе підняття рівня річки до 4 м., затоплення
території в районі заказника на 10 км, застою та забрудненню води, підтопленню та руйнуванню історичних
об'єктів. В подальшому всі ці зміни в природи принесуть знищення річкової фауни та флори.
Місцеві жителі, які вже почали активно займатися зеленим туризмом, будуть позбавлені продовження розвитку
цієї діяльності, адже туристи приїжджають подивитися на швидку річку, а не на стояче озеро.
На території Соколиних гір планується створення Національного парку. Після зведення ГЕС створення парку
втратить сенс. Активісти вважають, що дозвіл на будівництво ГЕС є незаконним, адже було пропущено ряд
важливих екологічних експертиз, які підтверджували б безпечність цієї споруди на території заказника. Крім
цього, порушується статут ландшафтного заказника, в якому зазначено, що будь-яке будівництво, не пов’язане з
охороною природи заказника - забороняється.
Під час конференції запрошеним гідротехніком Д. Стефанишиним було також піднято питання про забруднення
річки підприємствами та самими відпочиваючими, які є не менш важливими ніж будівництво малої ГЕС.
Активісти закликають громаду не бути байдужими до цієї проблеми та не дозволити початок будівництва.
На прес-конференції були присутні активісти Рівного: Олег Гетун («Екоклуб»), о. Віталій Поровчук (Голова
Благодійної місії «Православне діло)», Оліферук Іван Федорович (клуб туристів «Обрій»).
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Внаслідок будівництва на
річці Случ гідроелектростанції
постраждають парки
Роман Свирида.

Рівненські екологи та громадські активісти б'ють на сполох. Вони запевняють, одна із ландшафтних природних
перлин краю незабаром може зникнути із карти області. Мова про так звану "Надслучанську Швейцарію" - парк
"Надслучанський", заказник "Соколині гори" і геологічний заказник "Маренинсько-Устянські граніти". Усі вони,
переконують активісти,ї. В той же час, представники інвестора та чиновники обласної адміністрації мають іншу
думку. Будівництво на Случі гідроелектростанції загрожує Рівненщині екологічною катастрофою, запевняють
представники громадської організації "Екоклуб". Кажуть, нова ГЕС із чотириметровою заввишки греблею може
призвести до масштабного підтоплення навколишньої території.
Олег Гетун, представник ГО "Екоклуб": "Планується побудувати міні-ГЕС, отут поперек буде дамба, це бетонна
споруда. В результаті будівництва зміниться профіль річки. Тепер вода підніметься отак. Планована ділянка
можливого підтоплення до десяти кілометрів".
За словами активістів, зведення ГЕС на Случі є порушенням законодавства про природозаповідний фонд і
охорону навколишнього середовища, яке забороняє будь-яке будівництво на території природніх заказників. Крім
того, вони запевняють, що в "Енергетичної компанії "Случ", яка займається зведенням греблі, відсутня необхідна
документація. Зокрема, проект ніби то не пройшов державну екологічну експертизу. Також немає оцінки його
впливу на навколишнє середовище. Інший аргумент активістів - за будівництвом ГЕС стоїть російський капітал.
Віталій Поровчук, представник місії "Православне діло": "Власник "Екологічної компанії "Случ" із 10%
статутного капіталу - Валерій Лавренюк. Директор Західноукраїнського коледжу "Полісся". 90% статутного
капіталу має ТзОВ "Манхік", формально чеське. Власник - Олександр Лавренюк. Живе у Санкт-Петербурзі".
Проти такого будівництва і таких інвестицій вже категорично виступили представники туристичних організацій.
Іван Оліферук, голова туристичного клубу "Обрій": "Не можна віддавати цю землю манкурту якомусь, зросійщеному, який по-єзуїтськи замість чесно сказати - заходить через чехів і робить там фірму. Це російські гроші".
Не поділяють ідею будівництва гідроелектростанції на Случі й екологи. Кажуть, ГЕС може знищити унікальну
екосистему. Крім того, гребля загострить проблему забруднення річки відходами від виробництва каоліну, яке
відбувається поряд.
Валентин Дудка, директор департаменту екології ОДА: "Якщо зараз говорити про острівки, рослини, квіти - їх не
буде. І за каолін теж - це буде негатив. Так він протікає, а так - буде накопичуватися під греблею".
Директор товариства з обмеженою відповідальність "Енергетична компанія "Случ", Вадим Козлюк, усі
звинувачення спростовує. Каже, інвестор справді мешкає у Росії, проте є уродженцем і громадянином України. І
капітал компанії вважає європейським. Пан Козлюк пояснює, після внесення змін до проекту - будівництво ГЕС
відбуватиметься поза територією природного заказника. Крім того, вже вирішено зменшити висоту греблі - саме з
метою уникнення підтоплень.
Вадим Козлюк, директор ТзОВ "Енергетична компанія "Случ": "Прийнято рішення підняти греблю усього на три
метри, щоб не було підтоплень. Підтоплень ніяких не буде, хіба в межах 1-2 га, і не угідь, а чагарників і частини
прибережної смуги. Річка не вийде навіть на той рівень, на якому вона була декілька десятиліть тому. Є дамба
переливною, є захист".
Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в довготривалу оренду "Енергетичній компанії "Случ"
ще у травні підписав вже екс-голова обласної державної адміністрації Сергій Рибачок. За словами нинішнього
очільника області Юрія Приварського, проект залишається привабливим для області. Бо по-перше, це
альтернативне джерело енергії.
Юрій Приварський, в.о. голови Рівненської ОДА: "Другий позитив - це міжнародні інвестиції, які є чималими.
Моя позиція, коли є документи, що візувалися і підписувалися ОДА, вони ретельно вивчені вже. Документи
пройшли і Укрдержекспертизу, і держземагентство".
Дещо іншу позицію щодо будівництва ГЕС на Случі відстоює голова обласної ради. Він обіцяє ініціювати нові
перевірки законності отримання усіх документів. А також, особисту зустріч зацікавлених сторін.
Михайло Кириллов, голова Рівненської обласної ради: "Треба вивчити і розглянути питання. Якщо були з
порушеннями кимось видані розпорядження - треба перевірити правильність розпоряджень. І прийняти рішення.
Моя позиція наступна: якщо є момент підтоплень - не може бути ГЕС".
Ще раз вивчити питання будівництва ГЕС на Случі усі сторони зможуть найближчого четверга на засіданні
екологічної комісії облради.
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Прокуратура перевірить,
наскільки законно було
віддавати землю під
будівництво ГЕС на Случі

Активіст громадської організації «Екоклуб» Олег Гетун зізнається, що незважаючи на те, що місцева влада
дозволила будувати ГЕС на території Губківської сільської ради та Соснівської селищної Березнівського району
ще у 2011 році, про це дізнався лише восени. За його словами, розповіли про ГЕС його друзі з Тернополя. З того
часу «Екоклуб» уже розіслав запити у всі правоохоронні органи, аби будівництво ГЕС, яке, зрештою, ще й
не починали, не відбулося.
За словами активіста, малу ГЕС на Случі взялася будувати енергетична компанія «Случ» поблизу села Губків. Сама гребля та ГЕС виходять за межі природного заповідника «Соколині гори», знаного як Надслучанська Швейцарія, але оскільки гребля буде нижче за течією, саме водосховище ГЕС якраз припадатиме на заповідник. Підтопить територію на 10 кілометрів в довжину. Рівень води поблизу самої ГЕС підіймуть щонайменше на 4 метри.
— Територія заповідника розпочинається за 600 метрів від місця, де планують ставити греблю, — розповідає
Олег Гетун. — А законодавство України чітко визначає, що будь-яке будівництво на території заказника, яке
не стосується його діяльності, руйнування ландшафтів та зміна водойм заборонені. Філія ДП
«Укрдержбудекспертиза» в Рівненській області у 2012 році надала експертний звіт про будівництво малої ГЕС
на Случі. Вона зверталася до управління охорони навколишнього середовища і те дало відповідь, що ГЕС
загрожує природно-заповідному фонду України. Проект побудови не пройшов екологічну експертизу, немає
оцінки впливу на навколишнє середовище. Втім, прокуратура на наші запити відповідає, що це не її компетенція.
А екологічна інспекція заявляє, що до Нового року працівники її — у відпустці за власний рахунок. Про проблему
знає голова обласної ради. Буде створена комісія щодо цього будівництва і будемо добиватися, аби розірвати
договір оренди землі на 49 років. ДАБК заявила, що самого дозволу на будівництво не давала. Але якщо роботу
розпочнуть і суди не допоможуть, є активісти, готові будь-яким способом відстоювати Надслучанську
Швейцарію. Недавно хотіли будувати ГЕС у Князівці Березнівського району, там люди зупинили будову. А
у Карпатах, де інвестор виграв всі суди, селяни просто не пускають будівельників.
Активісти зазначають, що від ГЕС постраждає, в першу чергу, краса Надслучанської Швейцарії. Внаслідок
підтоплення можуть зникнути унікальні види рослин, які є поруч берега, окрім того, річка стане менш стрімкою
і на ній буде нецікаво робити сплави. Підтопить берег аж до скель, де нині тренуються рівненські альпіністи
та проходять різні змагання, уже не буде доступу. Переживають активісти і за те, що у водосховищі перед ГЕС
застоюватиметься вода. Буде неприємний запах та вигляд, тож про зелений туризм можна буде забути.
- Соколині гори — це унікальні для Рівненщини ландшафти, — зазначає історик та священик Віталій
Поровчук. — Тамтешня природа подібна до карпатської. Ми не можемо дозволити її знищити. Окрім того,
поблизу є вісім пам’яток археології: шість городищ часів Київської Русі та два курганні могильники, які внаслідок
підтоплення будуть знищені.
Активісти зазначають, що енергетична компанія «Случ», яка збирається будувати ГЕС, зареєстрована в Чехії, але
належить російському бізнесмені Олександру Лавренюку. Оскільки Україна воює з Росією, переконують вони,
дозволити росіянам заробляти на Рівненщині не можна. Пояснюють, що будівництво малих ГЕС вигідне. Держава
закуповує електроенергію у них за так званим зеленим тарифом, значно вищим, ніж купують електроенергію
в ТЕС та АЕС. Як наслідок, інвестори заробляють на цьому чималі гроші. А біля Губкова вигідно будувати ГЕС
через, власне, ландшафт. Оскільки річка там опиняється між скелями, потрібно зводити набагато коротшу греблю,
ніж довелося б на рівнинній місцевості.
До слова, заявляють, що ідея з малими ГЕС — непогана. Кажуть, Рівненщина їх потребує, але можна відновлювати ті ГЕС, які були збудовані, а потім закинуті. Окрім того, працювати там, де це не знищуватиме унікальну
природу. Додають також, що було б добре на місці заказника «Соколині гори» зробити національний парк. Тоді б
жодного будівництва там не проводили, а заодно працівники парку дбали б про чистоту після відпочивальників.
Прокуратурою Рівненської області за зверненнями громадян та публікаціями у засобах масової інформації
проводиться перевірка законності дій посадових осіб органів влади та державного контролю при наданні в оренду
земель для будівництва та розміщення на них малої ГЕС.
Мова йде про 0,33 га земель водного фонду біля села Губків Березнівського району, в районі яких розташовані
заказники місцевого значення «Соколині гори», «Маренинсько-Устянські граніти» та регіональний ландшафтний
парк «Надслучанський».
У ході перевірки також буде з’ясовано наявність впливу будівництва на стан навколишнього природного
середовища, зокрема, об’єктів природно-заповідного фонду.
Прокуратура Рівненської області, до якої звернулися активісти, розпочала перевірку законності дій посадових осіб
органів влади та державного контролю, які надали в оренду землі для будівництва та розміщення на них малої
ГЕС. Йдеться про 0,33 га земель водного фонду біля села Губків Березнівського району, поблизу якого
розташовані заказники місцевого значення «Соколині гори», «Маренинсько-Устянські граніти» та регіональний
ландшафтний парк «Надслучанський».
У ході перевірки також буде з’ясовано наявність впливу будівництва на стан навколишнього природного середовища, зокрема, об’єктів природно-заповідного фонду, повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.
Нагадаємо, у 2012 році ТОВ «Енергетична компанія «Случ»» розпочала оформлювати документи на будівництво
малої ГЕС. Нині активісти говорять, що гребля, яку встановлять, підніме рівень води у Случі і ландшафти
Надслучанської Швейцарії будуть зруйновані.
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260.

Телеканал
„Рівне-1”

10.12.2014

"Надслучанська Швейцарія"
на Рівненщині піде під воду?
Ірина Ничипорук, Ігор
Прокопчук

261.

Телеканал
„РТБ”

10.12.2014

Тараканівський форт хочуть
перетворити на туристичний
об‘єкт

262.

Телеканал
„Рівне-1”

11.12.2014

Будівництво міні-ГЕС не
зашкодить флорі та фауні
Березнівщини
Про це повідомляють на сайті
Рівненської ОДА.
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Телеканал
„Рівне-1”

15.12.2014

У Рівному на Ювілейному не
вчасно вивозять сміття

Врятувати "Надслучанську Швейцарію" від затоплення, а отже і знищення прагнуть рівненські екологи.
Наголошують: намагання побудувати малу гідроелектростанцію на річці Случ призведе до знищення унікальної
місцини, де вже наступного року планують створити національний парк. У чому ж проблема?
Заказник "Соколині гори" - місце унікальне. У цьому переконують і екологи, і туристи. Тут річка Случ врізається
в Український кристалічний щит і тече в мальовничому каньйоні. Це одне з найулюбленіших місць відпочинку
любителів сплаву.
Окрім того цінні "Соколині гори" й з археологічної точки зору.
Та зовсім скоро від цієї краси може нічого не залишитися, кажуть екологи. Адже неподалік "Надслучанської
Швейцарії" вирішили побудувати мінігідроелектростанцію.
Вода може піднятися на чотири метри, кажуть екологи. А це суперечить українському законодавству, у якому
чітко вказано, чого робити на території заказника не можна.
Окрім того, кажуть в "Екоклубі", іще у 2012 році підприємство "Укрінвестекспертиза" робило експертну оцінку
проекту. Тоді ж отримали відповідь від департаменту екології, про те, що розміщення міні ГЕС біля села Губків
призведе до порушення вимог чинного природоохоронного законодавства. Попри все це, процедура й далі
рухалася. У департаменті екології розводять руками: всьому виною законодавство.
Під цей проект вже виділили землю в довготривалу оренду. Екологи знову забили на сполох і передали всі дані
про порушення, які зуміли знайти у прокуратуру, державні екологічну та архітектурну інспекції. Втім, адекватної
відповіді поки так і не отримали.
Із такою пропозицією до голови облради Михайла Кириллова звернувся депутат облради, голова Дубенської
райдержадміністрації Руслан Сивий. Для цього Тараканівський форт, який належить до державної власності та
перебуває на балансі військової частини, потрібно передати у комунальну власність Дубенського району.
Тож голова облради доручив детально вивчити питання профільним постійним комісіям обласної ради.
Сьогодні члени постійної комісії з питань науки, освіти, культури і духовності на своєму засідання розглянули
зазначене питання.
Як проінформувала Світлана Левицька, споруда форту побудована у другій половині XIX ст.., як оборонне укріплення. В даний час форт перебуває у занедбаному стані, військовою частиною не використовується та потребує
реставрації. Відомо про непоодинокі випадки травматизму на цьому об‘єкті. Площа земельної ділянки по форту
складає 63,8 га, з них – 21 га – рілля, 38,8 га – ліс, 4 га – під спорудою форту.
Тараканівський форт, як унікальна фортифікаційна споруда, викликає цікавість українських та іноземних туристів. Він знаходиться поруч із міжнародною трасою Київ-Чоп.
Депутати – члени постійної комісії підтримали пропозицію свого колеги, адже всі зацікавлені у більш раціональному використанні споруди форту та створенні ще одного туристично-привабливого об‘єкта на мапі Рівненщини.
Але реалізувати таку ідею потрібно юридично грамотно. Тому спочатку звернуться до Дубенської районної ради,
щоб вона надала згоду на прийняття форту до своєї комунальної власності, до управління культури і туризму, щоб
його спеціалісти надали висновки, і лише після цього питання буде винесене на розгляд сесії облради, яка проситиме Міністерство оборони передати Тараканівський форт та землі під ним під юрисдикцію Дубенського району.
Будівництво малої ГЕС потужністю 800 кіловат та подальше її функціонування на річці Случ поблизу села Губків
Березнівського району не зашкодить об’єктам природно-заповідного фонду. Про це заявив сьогодні під час
брифінгу в ОДА директор ТОВ «Енергетична компанія «Случ» Вадим Козлюк.
За його словами, гідроелектростанція сприятиме повноводдю річки Случ, котра останніми роками обміліла, та
підніме рівень води в колодязях жителів прилеглих населених пунктів. До того ж, за словами директора енерго-компанії, у підсумках проведених трьох громадських обговорень місцеві громади підтримали будівництво ГЕС.
«Саму ГЕС може обслуговувати 5-6 людей. Та набагато більше робочих місць буде створено на період її будівництва, де будуть залучати місцевих будівельників та спеціалістів, - запевнив Вадим Козлюк. - До того, ж ми свідомо зареєстрували наше підприємство у селі Губків, щоб податки йшли до місцевого бюджету».
Вадим Козлюк зауважив, що не відповідає дійсності інформація, яка з’явилася в ЗМІ, про російський статутний
капітал в енергетичній компанії «Случ», яка, за його словами, є виключно чеським підприємством.
«Одним з пріоритетів держави є альтернативні джерела енергії в час, коли країні не вистачає електроенергії. Разом
з тим, будівництво ГЕС на річці Случ – це мільйони євро іноземних інвестицій в область», - резюмував під час
брифінгу в.о. голови РОДА Юрій Приварський. Під час брифінгу Юрій Приварський наголосив, що договір
оренди землі та відповідні дозволи, які отримало підприємство є законними.
Переповнені баки з сміттям розташовані на Ювiлейному.
У соцмережі "ВК" обурений рівнянин пише: Санком забрав великий бак і поставив 3 малих контейнера. Ще й
забирати смiття стали рiдше. Собаки розтаскують по всьому двору смiття. Думаю шо й криси бiгають.
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Телеканал
„Рівне-1”

17.12.2014

У Рівному "полюватимуть" на
порушників, які викидають
небезпечні відходи у сміттєві
баки
Про це повідомляють у пресслужбі ТзОВ “САНКОМРІВНЕ”

265.

Телеканал
„РТБ”

17.12.2014

У Рівному в контейнери для
сміття невідомі стали кидати
сторонні відходи

266.

Телеканал
„РТБ”

17.12.2014

Замість Африки вони
зимуватимуть у Рівному.
Трьох рожевих пеліканів
прихистив Рівненський
зоопарк
Валентина Гордич

267.

Телеканал
„Рівне-1”
Сфера-ТВ

22.12.2014

У Рівному з’явиться новий
тролейбусний маршрут
Марія Троцюк

268.

Телеканал
„Рівне-1”

23.12.2014

У Рівному з'явилися
євроконтейнери із новорічною
символікою

Все частіше у Рівному трапляються випадки, коли у контейнери для сміття, які розміщені біля житлових
будинків, невідомі привозять сторонні відходи. Це завдає чимало незручностей споживачам, які справно платять
за послуги. Адже по-перше, спричиняє завчасне переповнення контейнерів, а по-друге, люди, які привозять ці
відходи не сплачують за послуги, а користуються ними.
Тому “Санком-Рівне” просить рівнян повідомляти про випадки, коли у баки для побутових відходів викидають
будівельне та інше виробниче сміття. А також самим слідкувати за такими порушеннями і робити зауваження,
якщо стали свідками цього.
У компанії зазначають, що доволі часто трапляється, що невідомі привозять до великогабаритних контейнерів
відходи, які не мають туди викидатися. Те ж саме стосується викидання виробничого сміття у звичайні
контейнери.
Для прикладу, нещодавно на вулиці Дубенській у контейнер викинули шифер. Це не лише завдає чимало
незручностей споживачам, бо завчасно переповнюються контейнери, а й шкодить довкіллю та здоров'ю рівнян.
Наприклад, той же шифер може спричинити виникнення захворювань дихальних шляхів і навіть призвести до
астми. Випадки ж, коли до звичайних контейнерів привозять будівельні та інші виробничі відходи непоодинокі. А
потерпають від переповнених баків та інших наслідків такої безвідповідальності. Тому важливо разом боротися із
такими процесами і спілкуватися із порушниками, щоб це не повторювалося. Адже контейнерові майданчики біля
житлових будинків розраховані, щоб ними користувалися люди, які там мешкають, а не приїжджі, які нахабно
привозять свої відходи та наповнюють чужі смітники.
Це завдає чимало незручностей споживачам, які справно платять за послуги. Адже по-перше, спричиняє завчасне
переповнення контейнерів, а по-друге, люди, які привозять ці відходи не сплачують за послуги, а користуються
ними.
Тому “ Санком-Рівне” просить рівнян повідомляти про випадки, коли у баки для побутових відходів викидають
будівельне та інше виробниче сміття. А також самим слідкувати за такими порушеннями і робити зауваження,
якщо стали свідками цього.
У компанії зазначають, що доволі часто трапляється, що невідомі привозять до великогабаритних контейнерів
відходи, які не мають туди викидатися. Те ж саме стосується викидання виробничого сміття у звичайні
контейнери.
Для прикладу, нещодавно на вулиці Дубенській у контейнер викинули шифер. Це не лише завдає чимало
незручностей споживачам, бо завчасно переповнюються контейнери, а й шкодить довкіллю та здоров'ю рівнян.
Наприклад, той же шифер може спричинити виникнення захворювань дихальних шляхів і навіть призвести до
астми. Випадки ж, коли до звичайних контейнерів привозять будівельні та інші виробничі відходи непоодинокі. А
потерпають від переповнених баків та інших наслідків такої безвідповідальності. Тому важливо разом боротися із
такими процесами і спілкуватися із порушниками, щоб це не повторювалося. Адже контейнерові майданчики біля
житлових будинків розраховані, щоб ними користувалися люди, які там мешкають, а не приїжджі, які нахабно
привозять свої відходи та наповнюють чужі смітники.
Ці птахи занесені до Червоної книги. І зазвичай гніздяться великими колоніями у очеретяних зарослях в Криму, а
зимують у Південній Азії та Африці. Нетипових для краю пернатих знайшли на кордоні із Житомирською обл.
Пеліканів прихистили рокитнівські лісівники. А потім передали у Рівненський зоопарк. Несподіваних гостей підселили у будиночок до таких же рожевих пеліканів і збільшили добовий раціон. Адже щодня один такий птах з'їдає два-три кілограми риби. У зоопарку перелітні гості пробудуть до весни. Якою буде їхня доля потому, у закладі
не визначилися. Загадкою залишається й те, яким чином теплолюбні птахи опинилися на холодному Поліссі.
Олег Павлюк, директор Рівненського зоопарку: Можливо, вони збилися з маршруту, птахи молоді. Народжені
цього року. Наразі ми надаємо їм першу допомогу. Вони прижилися з тими пеліканами, які проживають в нашій
колекції. На даному етапі нормально себе почувають. А весною будемо бачити їхню подальшу долю. Чи
відправимо до "їхніх родичів", чи залишимо в колекції зоопарку. Поки що не знаємо.
У Рівному тролейбуси їздитимуть за новим маршрутом. Він з’єднає район автовокзалу з Ювілейним. Рівняни
також просять не обділяти транспортною сіткою й Північний район.
Віталій Миронюк, начальник міського управління транспорту і зв'язку:
- Одна громада просить з’єднати автовокзал з Ювілейним, інша - Північний з Ювілейним. Оскільки ми очікуємо
прибуття транспорту, то він курсуватиме вулицями Євгена Коновальця, Волинської Дивізії та зв’яже з
мікрорайоном Північний. А рух розпочнемо від автовокзалу до Ювілейного. З 10 січня розпочнеться рух
тролейбуса.
На час підготовки до відкриття новорічної ялинки та новорічно-різдвяних свят на майдані Незалежності в
Рівному рівненське комунальне підприємство „КАТП 1728” вперше розмістило євроконтейнери із новорічною
символікою. Крім того, такі ж новорічні контейнери будуть розміщені на Театральній площі.
Крім того, підприємство уклало угоду на прибирання та вивіз сміття із суб’єктами підприємницької діяльності, що
здійснюють торгівлю сувенірами, новорічними прикрасами на майдані Незалежності. Також індивідуально для
них встановлено новорічний контейнер.
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Бути чи не бути ГЕС на
території заповідника на
Рівненщині?
Інна БОРОВЕЦЬ
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Телеканал
„Рівне-1”

25.12.2014

На Рівненщині взялися за
створення етно-парку
«Волинський майдан»
Про це повідомили у пресслужбі облради

Природоохоронці продовжуть бити на сполох проти спорудження малої ГЕС на р. Случ біля с.Губків.
Представники ж Енергетичної компанії запевняють, що будівництво ГЕС не призведе до великої катастрофи, зате
принесе додаткові кошти у бюджет.
Сьогодні, 24 грудня, депутати екологічної комісії Рівненської облради намагалися вирішити це питання на
засідання. «Цей проект принесе в Рівненську область нові інвестиції, - розповідає представник Енергетичної
компанії «Случ» Вадим Козлюк. – Точну суму поки що назвати не можу. Сама ж вартість проекту - це мільйони
гривень. Хоч інвестор зареєстрований у Чехії, але Україна буде отримувати прибуток від податків. До того ж це
дуже масштабне будівництво, таким чином з’являться нові робочі місця, долучиться місцеве населення. А отже і
кошти, витрачені на спорудження ГЕС, залишаться у бюджеті Рівненщини. Ми знаємо, що рівняни люблять
проводити свої вихідні у «Соколиних горах». Тому офіційно заявляємо, що збережемо це місце відпочинку, а
також покращимо його».
На засіданні був присутній і голова облради Михайло Кириллов. Він наголосив на тому, що треба детально
вивчити питання, а також провести громадські обговорення. «Я не впевнений, що заради кількох тисяч гривень
нам варто нищити природу, - розповів Михайло Кириллов. – Річ у тому, що в Демидівці є схожа ГЕС і на ній
працює всього лиш 3 людини. В бюджет ГЕС приносить близько 2 000 грн. А в результаті територіальна громада
нічого не отримує. Навіть на ремонт дамби немає грошей. У нас вже є 2 АЕС в області, але ми платимо за
електроенергію без пільг та ще й світло нам вимикають так само, як й іншим».
Представники «Екоклубу» виступають проти будівництва ГЕС. Їх підтримав голова туристичного клубу «Обрій»
Іван Оліферук, який розповів, що у «Соколиних горах» щороку проводять змагання, невідомо чи зможуть вони
проводити їх і надалі.
«При спорудженні малої ГЕС біля с.Губків утвориться штучне водоймище протяжністю близько 10 км. Згідно з
експертного звіту, площа ділянок, що підлягають підтопленню, становитиме 4,2га., - повідомив активіст
«Екоклубу» Олег Гетун. –У заказнику живуть червонокнижні види, зокрема марена звичайна. Що буде з ними?
Цей проект навіть не пройшов обов’язкову державну експертизу. Будівництво ГЕС порушує ряд статей Законів
України. Ми вважаємо, що таке будівництво неприпустиме в даному районі. Його реалізація в заповідній зоні
може бути небезпечним прецедентом у майбутньому».
Депутати вирішили детально вивчити проблему до наступних засідань. Голова депутатської комісії, Володимир
Грицайчук, запропонував провести громадські обговорення, аби ознайомити громаду із можливими
підтопленнями, адже лише після рішення громади можна рухатися далі.
Наразі шукають інвестора та місце для його розташування.
- Створення ектно-парку «Волинський майдан» передбачено затвердженою обласною радою програмою розвитку
туризму в Рівненській області, одним із пріоритетів якої є створення конкурентоздатного туристичного продукту,
розвиток інфраструктури. Управління культури і туризму облдержадміністрації веде роботу в цьому напрямку.
Створена робоча група, якою розроблений бізнес-проект етно-парку, сформований перелік подій, що
відбуватимуться на його території, обрані елементи маркетингової стратегії об‘єкту. Позаяк коштів з обласного
бюджету на створення етно-парку у зв’язку зі складною економічною ситуацією виділити не вдалося, вирішили
залучити приватних інвесторів, - поділився новиною голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов.
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Організаторів корупційних
оборудок з бурштином на
Рівненщині покарає тільки
Бог?
Дмитро Леонтіюк

Рівненські міліціонери вперто не помічають незаконного видобутку бурштину. Кілька днів тому відновили
видобуток сонячного каменю в урочищі Гальбин, на Сарненщині. Саме там, де півроку тому відбулась стрілянина
за участі тодішнього нардепа - регіонала Володимира Продивуса. Перевіряючи можливу причетність міліціонерів
до кришування ремесла знімальна група наших колег з телеканалу "ЗІК" наштовхнулась на перешкоджання роботі
та опір старателів. Та, як з'ясувалось ані мотопомп, ані старателів міліціонери в тих краях не помітили.
Бурштиновий промисел давно став чи не єдиним джерелом доходів для жителів Полісся, багатого покладами
"сонячного каменю".
От тільки заняття тисяч людей в Україні поза законом. А відтак - стало ласим шматком для нечистих на руку
правоохоронців.
Віктор Ющенко законопроект, який мав би легалізувати старателів заветував. А його наступник з родиною і
поготів - схему збагачення налагодив. Вже після Революції Гідності епоха "кришування" сім'єю незаконного
видобутку бурштину закінчилась... стріляниною на Сарненщині.
На відео з місця події видно, як міліціонери вперто не помічають зброї в руках молодиків, що приїхали на
Сарненщину з тоді ще нардепом-регіоналом Володимиром Продивусом, аби продовжити збір данини з місцевих
копачів. Терпець у людей увірвався і люди вголос озвучили імена, прізвища та тіньові схеми.
Тоді ж люди відмовились платити силовикам за безкарність своїх заробітків.
Та старі схеми довго забутими не були. Місцевий криміналітет під виглядом приватних охоронних фірм взявся
охороняти ліси, поля і мисливські угіддя - офіційно. А фактично - знову обклали даниною місцевих старателів.
Перед парламентськими виборами легалізувати бурштиновий бізнес на поліссі кандидати обіцяли на перебій один
- поперед одним. Старателі повірили. Мовляв так виграють всі.
Президенту ситуація довкола бурштинового, тіньового, бізнесу відома не з чуток.
Місцеві повірили і нелегальний видобуток, разом з бунтами припинили. Не дочекавшись реальних кроків влади робота відновилась за старими схемами. От тільки платити доводиться по-новому. За розповідями старателів суми
хабарів міліціонерам зросли у півтора рази за останні півроку.
Це відео було відзнято два дні тому в Урочищі Гальбин, де пів року тому відбулась стрілянина за участі нардепа регіонала. На диво - видобутку бурштину, людей та мотопомп ані місцеві міліціонери, ані очільник обласного
управління міліції, до речі - вже третій за останні півроку, не побачили.
Та навіть затримання бурштинових, нелегальних ділків не є гарантією їх притягнення до відповідальності.
Подейкують, що разом з викраденими бурштином та доларами з кабінета слідчого зник і необачно вилучений у
ділків блокнот, у якому зберігалась тіньова бухгалтерія з іменами, сумами хабарів, та датами. Тож слова сказані
екс-губернатором після травневих подій зараз сприймаються як пророцтво.
Позаяк карати за організацію корупційних оборуток та схем більше нікому. А парламентарям зараз не до
легалізації бурштину. Тим більше - головний міліціонер країни - представляє одну з найбільших коаліційних сил у
парламенті. А при попередниках корупційні струмочки по вертикалі стікались до київських кабінетів, в тому числі
і на столичній вулиці Богомольця.
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ГЕС на Случі: екологічний
скандал навколо будівництва
на Рівненщині набирає обертів
Ірина Ничипорук, Юрій Кобів

На засіданні постійної комісії Рівненської облради з питань екології,природокористування та охорони
навколишнього середовища депутати розглянули звернення Рівненського міського клубу туристів «Обрій» щодо
будівництва малої ГЕС на річці Случ біля села Губків Березнівського району.
Громадські активісти проти будівництва малої ГЕС, переконують, вона завдасть чималої шкоди довкіллю й
наголошують на тому, що в зоні негативного впливу планованої гідроелектростанції розташована низка об’єктів
природно-заповідного фонду України. Це регіональний ландшафтний парк «Надслучанський», перлина природи
Рівненщини ландшафтний заказник місцевого значення «Соколині гори» та геологічний заказник місцевого
значення «Маренинсько-Устянські граніти».На противагу активістам, представник інвестора запевняв депутатів у
необхідності будівництва ГЕС в тому числі й тому, що в проект вкладатимуться великі гроші.
Голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов з цього приводу заявив наступне:
– Поруч з нами є дві атомні електростанції, і нам не оформили жодних пільг на електроенергію й світло
вимикають так само, як й іншим. Мала ГЕС дає в систему енергозабезпечення нуль-нуль-нуль із чимось від
загальної кількості видобутку електроенергії! Другий момент, інвестиції. Якщо мова ведеться про створення
трьох-чотирьох робочих місць і ми ставимо на противагу цього місце відпочинку десятків тисяч людей, то я проти
такого будівництва. Я був у Демидівці, де також збудовано малу гідроелектростанцію десятки років тому. Що ми
маємо там зараз? Так, є підприємство яке заробляє собі кошти. Там працює три людини і надходження до
бюджету всього лише 2000 гривень в місяць. Зате маємо наступну проблему, є дамба, яка на балансі сільської
ради, на ремонт якої не має грошей і їх знайти ми маємо в обласному бюджеті. Тому треба спитати у територіальних громад, що вони отримають. Якщо заради тих 3-5 робочих місць і 2-х тисяч податку, то я не впевнений, що
заради цього варто нищити природу. Тим паче, що там планується Національний парк, а це щонайменше 40
робочих місць і розвиток туризму. Моя думка: треба розібратися з цим питанням, провести громадські слухання й
ухвалити таке рішення, щоб воно було на користь населенню області, – сказав Михайло Кириллов.
Зрештою, обласні обранці прийняли рішення затребувати на вивчення всі документи, які є в наявності
громадських активістів, інвестора та державних структур, що мають слідкувати за дотриманням
природоохоронного законодавства. А також запланували виїзне засідання на річку Случ, де наочно хочуть
побачити межі підтоплень, щоб показати їх та донести місцевому населенню, яке, вже на громадських слуханнях,
винесе свій вердикт будівництву малої ГЕС.
Задуму вже два роки, а суперечки навколо нього лише розпочалися. Майже місяць триває гучне обговорення ідеї
побудувати мінігідроелектростанцію на річці Случ. До конфліктуючих екологів і підприємців, які планують
звести ГЕС, додалися й обласні депутати. Саме вони тепер розбиратимуться - потрібна ГЕС у Надслучанській
Швейцарії чи ні.
Будувати чи не будувати ГЕС на Случі - питання, яке вже місяць обговорюють у всіх можливих кабінетах
Рівненщини. Справжній скандал виник не на рівному місці. Екологи області помітили: міні ГЕС, яку планують
звести поблизу села Губків у Березнівському районі, зачепить унікальний ландшафтний заказник "Соколині гори".
Бо ж розташується за триста метрів від його крайньої межі. Та й вплив може бути незворотнім, бо це єдине місце
популяції на Волині двох червонокнижних видів риб.
Зберегти Надслучанську Швейцарію просто необхідно - переконані й депутати. Та ні рідкісні види риб, ані
створення національного природного парку, схоже, не турбує управління водних ресурсів. Бо ж тут запевняють:
понад 4 гектара затоплених земель, як то передбачає проект ГЕС, - це не так багато.
Головний інженер проекту переконує: побудувати ГЕС на місці колишнього млина поблизу Губкова планували
іще у 1955 році. Тоді проект передбачав підняття рівня води на шість метрів. Та й зараз лише на території
Хмельниччини на Случі розташувалося чимало малих гідроелектростанцій.
Окрім екологічного депутати просять звернути увагу на соціальний бік питання. Бо ж місцеві мешканці мають
знати ризики при побудови ГЕС: на скільки підніметься вода, що саме буде підтоплено, а врешті, як це вплине на
них. А це можливо лише після проведення громадських слухань. Директор фірми, яка власне і хоче будувати ГЕС,
запевняє: слухання провели іще у 2012 році. А населення від побудови лише виграє.
Та ці доводи депутатів не переконали. Мовляв: чи варта шкіра виправи? Мовляв десяток робочих місць та
примарні інвестиції не призведуть до неповоротного прецеденту. Тож вирішили іще раз вивчити всі за і проти, а
ще вивести на натурі лінію підтоплення, аби остаточно закрити це питання.
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У Рівному збудують
каналізації, щоб Устя не була
«туалетом»

Рівненські міліціонери вперто не помічають незаконного видобутку бурштину. Кілька днів тому відновили
видобуток сонячного каменю в урочищі Гальбин, на Сарненщині. Саме там, де півроку тому відбулась стрілянина
за участі тодішнього нардепа - регіонала Володимира Продивуса. Перевіряючи можливу причетність міліціонерів
до кришування ремесла знімальна група наших колег з телеканалу "ЗІК" наштовхнулась на перешкоджання роботі
та опір старателів. Та, як з'ясувалось ані мотопомп, ані старателів міліціонери в тих краях не помітили.
Бурштиновий промисел давно став чи не єдиним джерелом доходів для жителів Полісся, багатого покладами
"сонячного каменю". От тільки заняття тисяч людей в Україні поза законом. А відтак - стало ласим шматком для
нечистих на руку правоохоронців.
Віктор Ющенко законопроект, який мав би легалізувати старателів заветував. А його наступник з родиною і
поготів - схему збагачення налагодив. Вже після Революції Гідності епоха "кришування" сім'єю незаконного
видобутку бурштину закінчилась... стріляниною на Сарненщині.
На відео з місця події видно, як міліціонери вперто не помічають зброї в руках молодиків, що приїхали на
Сарненщину з тоді ще нардепом-регіоналом Володимиром Продивусом, аби продовжити збір данини з місцевих
копачів. Терпець у людей увірвався і люди вголос озвучили імена, прізвища та тіньові схеми.
Тоді ж люди відмовились платити силовикам за безкарність своїх заробітків.
Та старі схеми довго забутими не були. Місцевий криміналітет під виглядом приватних охоронних фірм взявся
охороняти ліси, поля і мисливські угіддя - офіційно. А фактично - знову обклали даниною місцевих старателів.
Перед парламентськими виборами легалізувати бурштиновий бізнес на поліссі кандидати обіцяли на перебій один
- поперед одним. Старателі повірили. Мовляв так виграють всі.
Президенту ситуація довкола бурштинового, тіньового, бізнесу відома не з чуток.
Місцеві повірили і нелегальний видобуток, разом з бунтами припинили. Не дочекавшись реальних кроків влади робота відновилась за старими схемами. От тільки платити доводиться по-новому. За розповідями старателів суми
хабарів міліціонерам зросли у півтора рази за останні півроку.
Це відео було відзнято два дні тому в Урочищі Гальбин, де пів року тому відбулась стрілянина за участі нардепа регіонала. На диво - видобутку бурштину, людей та мотопомп ані місцеві міліціонери, ані очільник обласного
управління міліції, до речі - вже третій за останні півроку, не побачили.
Та навіть затримання бурштинових, нелегальних ділків не є гарантією їх притягнення до відповідальності.
Подейкують, що разом з викраденими бурштином та доларами з кабінета слідчого зник і необачно вилучений у
ділків блокнот, у якому зберігалась тіньова бухгалтерія з іменами, сумами хабарів, та датами. Тож слова сказані
екс-губернатором після травневих подій зараз сприймаються як пророцтво.
Позаяк карати за організацію корупційних оборуток та схем більше нікому. А парламентарям зараз не до
легалізації бурштину. Тим більше - головний міліціонер країни - представляє одну з найбільших коаліційних сил у
парламенті. А при попередниках корупційні струмочки по вертикалі стікались до київських кабінетів, в тому числі
і на столичній вулиці Богомольця.
На вулиці Міцкевича, що у Рівному, невідомі зрізали Веймутову сосну. Такий вид сосни є рідкісним та
надзвичайно красивим. За словами очевидців, її не стало цієї ночі. Сосну було знищено пилкою. Сусіди вкрай
обурені та готові навіть заплатити винагороду тим, аби винуватці та кривдники були покарані. Так як декілька
років доглядали за деревом та милувалися її незвичною красою. Мешканці міста просять правоохоронні органи як
найшвидше покарати зловмисників.
Володимир Хомко нарікає, що головна водна артерія міста — Устя — уже більше нагадує каналізацію, ніж річку.
Каже, що на його пам’яті вода була ще чиста, а нині рівняни практично перетворили її на септик.
За словами міського голови, єдиний спосіб покращити ситуацію, це будувати каналізацію. Справа дорога, але
потрібна. Міська влада домовилася з мешканцями приватного сектору, якщо вони хочуть прокласти каналізацію,
то їхня вулиця збирає тільки половину суми, а місто фінансує інші 50 відсотків проекту. Можна збудувати й
насосну станцію. До слова, з 2012 року у місті проведено дві з половиною тисячі каналізаційних мереж.
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