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"Бурштинова лихоманка" на Рівненщині набирає обертів. Зима цьогоріч не сніжна, земля не так замерзла, тому
бурштинокопачі активно продовжують "мити" бурштин у лісах Рівненщини.
Особливо активно старателі "миють" на Сарненщині. Тут люди працюють практично цілодобово. Вночі сплять в
машинах і з самого ранку починають далі "полювання" за бурштином.
На місці, де працюють бурштинокопачі побували журналісти телеканалу "ЗІК".
Візиту журналістів, бурштинокопачі були не раді. Журналістка розповідає, що підійти ближче до працюючого
обладнання, місцеві мешканці не дозволили. Мовляв, там можна й залишитись назавжди.
«КАТП 1728» запроваджує у Рівному роздільний збір твердих побутових відходів
Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста, у 2015 році рівненське міське комунальне
підприємство «КАТП 1728» проводитиме роботу із запровадження у Рівному роздільного збору твердих побутових
відходів.З метою визначення типорозміру контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів, на
мікрорайоні «Північний» розміщено експериментальний зразок контейнерів, зокрема для збору пет-пляшки.
Про це повідомили мешканці у групі "Типове Рівне".
- У ніч з 9 січня на 10 січня 2015 року на території скверів по вулиці Набережна і Вол. Дивізії невідомими особами,
вандалами, було поламано та зрубано висаджені комунальним підприємством міста туї та ялини, - йдеться у
повідомленні.
"Парад сніговиків на захист клімату". Саме таку акцію провели в Рівненському міському Палаці дітей та молоді, а
організували її представники екологічного центру закладу. Захід, присвячений глобальному потеплінню, мав на меті
донести до підростаючого покоління важливість збереження екології. Хоч снігу і не було та сніговиків все таки
зробили, правда - із пінопласту. Олександр прийшов в екологічний центр ПДМу вперше, та вже не приховує своїх
вражень та ділиться новими знаннями.
Сама екологічна акція присвячена святкуванню 75-річчю Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Захід став
частиною 11-денного марафону, присвяченого ювілею. За словами організаторів, ця акція проводиться не вперше та
має неабияке значення, адже глобальне потепління одна з найсерйозніших проблем людства.
Вихованці закладу не просто дізнаються щось нове, а і донесуть інформацію до жителів міста.
На закінчення заходу вихованці закладу взяли участь у квесті "10 сходинок до сталого розвитку", присвяченому
виробленню корисних звичок, для збереження екології.
Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров

Задіяні посадові особи
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Коли ж дозволять
господарювати на своїй
землі?
Світлана Тубіна

Р озмови про децентралізацію влади та, зокрема, пер едачу більшості повноважень органам місцевого самоврядува ння нині у всіх на
вустах. Та, на превеликий жаль, зрушення в цьому питанні помітити дуже складно.
Тим часом, щоб підкреслити його гостроту, навіть немає необхідності змальовувати увесь спектр п роблем, які через обмеженість
повноважень та ресурсів постають перед місцевими радами. Ситуацію можна промовисто проілюструвати навіть на прикладі лише
одного аспекту з життя однієї сільської ради. Ось уже понад п’ ять років поспіль голова Сестрятинської сільської ради
Р адивилівського району Микола Петрушок б’ ється над вирішенням, здавалося б, елементарного питання - як то віддати в оренду
ставки , що розміщені на підвідомчій території. І щоразу – безрезультатно. Маючи н а с воїй землі водні об’ єкти, місцева громада
фактично не може ними розпоряджатися. Більше того – не може домогтися вирішення питання від органів влади, яким за зако ном
нині належать відповідні повноваження. - Питання продажу права оренди земельних ділянок водного фонду належить до компетенції
обласної державної адміністрації, - пояснює Микола Петрушок.- Там, на жаль, н аших проблем не бачать чи не хочуть бачити. На
неодноразові звернення з проханням вирішити питання сільрада щоразу одержує лише відписки. Зокрема, на черговий лист, що ми
скерували до департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації у вересні, одержали відповідь, що
технічна документація з нормативної грошової оцінки відповідних земельних ділянок вод ного фонду, виготовлена 2009 року,
застаріла, а, отже, ми маємо звернутися до обласної державної адміністрації з проханням виготовити нову документацію… Чи ж не
відписка? Хіба департамент екології у нас не належить до структури обласної державної адміністрації і не має автоматично
звернутися з відповідним клопотанням до інших структурних підрозділів, аби вирішити питання щодо технічної документації та
виготовлення паспорта водного об’ єкта?
До речі, питання браку коштів на відповідну роботу, за словами сільського голови, не є проблемою, адже виготовляється згадана
документація авансом, а оплачує її переможець аукціону. Тим часом с казати, що для місцевої громади це питання насущне – нічого
не сказати . Адже Сестрятинська сільська рада є однією з найбідніших в районі, коштів бракує не лише на хо ч який сь розвиток або
вирішення елементарних питань фун кціонування соціальних установ, а й навіть на зарплатню бюджетникам. Власні над ходження до
сільської скарбниці торік склали 112,9 тисячі гривень, а дотація вирівнювання – 312,8 тисячі. Промовисто на фоні цих цифр виглядає
сума, якою можна було б поповнити бюджет, якби вдалося віддати в добрі руки згадані ставки.
- Щороку, - каже Ми кола Петрушок, - в с карбницю надходило б не менше 35-40 тисяч гривень орендної плати. Тобто, якщо взяти до
уваги суму наших теперішніх власни х над ходжень (112,9 тисячі гривень), то вона зросла б більш як на третину. Крім цього у бюджет
розвитку надійшло б 55 тисяч гривень разового платежу, що сплачується під час проведення аукціону з продажу права оренди
земельних ділянок водного фонду. От і виходить, що і кошти ми втрачаємо, і ста вки є безгосподарними та замулюються. Загальна їх
площа на території нашої сільради складає 164,2 гектара, а в оренді перебуває лише 47,5 гектара . Одне слово, маючи та ке багат ство,
громада не може ним розпоряджатися та мати з того користь. Я кби відповідні повноваження були передані якщо вже не в сільську
раду, то хоча б у районну адміністрацію, й то було б добре - все ж місцевій владі ближчі наші клопоти та негаразди. Але віз, як то
кажуть, і нині там… Нинішнього ж року проблема стає ще більш гострою, адже, згідно із законом України про Держбюджет-2015,
дотація вирівнювання для сільських скарбниць взагалі не передбачена.
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Чи запрацює
сміттєпереробний завод на
Рівненщині?
Про це повідомляють у
прес-службі Рівненської
ОДА
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У Рівному по-новому
проводитимуть санітарну
очистку міста

Під час робочої поїздки до Києва голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Чугунніков зустрівся з
представниками Уряду. На зустрічі посадовці обговорили можливості створення відповідних законодавчих умов
щодо відновлення роботи сміттєпереробного заводу на Рівненщині. Про це повідомив Віталій Чугунніков під час
наради з керівництвом підприємства. «Питання діяльності сміттєпереробного залежить від рішення Верховної Ради.
Ми маємо підготувати проект відповідних змін. Це дасть правову можливість працювати заводу. Нині ж механізм
переробки побутових відходів на законодавчому рівні відсутній. В рамках чинних нормативних актів
сміттєпереробний працювати на повну потужність не може», - зазначив Віталій Чугунніков. Нині на підприємстві діє
лише сміттєсортувальна лінія. Для відновлення процесу переробки потрібне загальнодержавне рішення. Разом з тим,
переповнене рівненське сміттєзвалище впродовж багатьох років залишається великою проблемою для Рівненщини.
«Ми домовилися, що юридична служба підприємства підготує проект змін до законодавства, які б змогли врегулювали роботу заводу, - зазначив Віталій Чугунніков. – Із цими пропозиціями я звертатимуся до Кабміну. Політична
воля керівництва Уряду щодо цього є. Сприяння у якнайшвидшому відновленні сміттєпереробного заводу –
пріоритетне завдання влади».
Для Рівного розробили схему санітарної очистки міста.
Харківська фірма розробила для рівнян схему санітарної очистки міста. Вже на найближчій сесії міської ради, що
відбудеться у лютому, її мають затвердити. Кошти ж на її розроблення були виділені з міського бюджету.
Відповідно до розробленого документу уже визначено та закріплено місцерозташування контейнерних майданчиків,
спосіб видалення відходів, частоту вивезу сміття, місця його зберігання, переробки, захоронення, місця збору
небезпечних відходів тощо. Тому нині рівняни можуть звернутися в УЖКГ та ознайомитися із особливостями схеми
санітарної очистки міста біля свого будинку.
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Телеканал
„Рівне 1‖

02.02.2015

Незаконна діяльність
жителів Рівненщини може
нашкодити домовленості
України та Булорусі
Про це повідомили у пресслужбі Рівненської ОДА за
інформацією Луцького
прикордонного загону
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Телеканал
„Сфера Т В‖

02.02.2015

Державний моніторинг
класичної чуми свиней
триває

10.

Телеканал
„Рівне 1‖

04.02.2015

Білоруси перестануть
пускати мешканців
Рівненщини у свої ліси
через браконьєрство
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Телеканал
„Рівне 1‖

08.02.2015

У Рівному знову труять
собак

Незаконна вирубка лісодеревини поблизу українсько-білоруського кордону може призвести до повного закриття
тимчасових місць сезонного пропуску Познань, Березове, Дроздинь. Нагадаємо, що у 2011 році на міждержавному
рівні між Україною та Білоруссю вдалося вирішити питання щодо функціонування пунктів пропуску для громадян з
метою збору дикоросів на напрямку українських сіл. Це стабілізувало напружену ситуацію на кордоні. Мешканці 10
населених пунктів законним порядком збирали ягоди на суміжній стороні. За чотири роки через кордон пропущено
більше 160 тисяч осіб. Однак, окремі громадяни своїми діями можуть нашкодити прийняттю домовленостей двох
держав щодо сезонного пропуску у 2015 році. Так, білоруська сторона висловила занепокоєння діями українців
прикордонних сіл Рокитнівського району щодо браконьєрства, незаконної вирубки лісових порід дерев з
використанням шумоподавляючих бензопил та збирання грибів і ягід у промислових масштабах в зоні радіаційного
забруднення з подальшою реалізацією відповідної продукції на території України. У цьому контексті висловлено
намір білоруської сторони поінформувати українську сторону щодо відмови у ратифікації Угоди між Кабміном та
Урядом Білорусі про порядок перетину державного кордону жителями Рокитнівського району і Столинського
району від 2013 року. Прийняттю позитивного для українських громадян рішення заважає протиправна діяльність на
державному кордоні окремих мешканців прикордонних населених пунктів. Державна прикордонна служба України
закликає всіх громадян Рокитнівського прикордоння дотримуватись вимог законодавства
Україна - проєвропейська держава з чітко регламентованими та абсолютно прозорими антидискримінаційними
процедурами державного ветеринарного контролю та нагляду. Звичайно, принципи та підходи розповсюджуються
на повний перелік обов’язкових протиепізоотичних програм, у тому числі і програму державного моніторингу
класичної чуми свиней (КЧС) в дикій фауні. Про це повідомила прес-служба Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби.
Усі позитивні випадки зареєстровані виключно серед тварин, які були відстріляні в рамках проведення
моніторингових досліджень дикої фауни в Київській області. Таким чином, клінічних проявів та
патологоанатомічних змін, характерних для КЧС, не спостерігалось і не спостерігається, що свідчить про
циркуляцію збудника КЧС на території держави, але відсутність спалаху вказаного захворювання.
У відповідь на виявлення позитивних результатів відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Бородянській райдержадміністрації, на якому затверджено заходи відповідно до вимог Інструкції щодо
заходів з профілактики та ліквідації класичної чуми свиней.
Усі необхідні заходи для попередження розповсюдження захворювання свиней на КЧС були проведені в повному
обсязі та своєчасно. Разом з тим, відповідно до усіх міжнародних зобов’язань, українська сторона повідомила
міжнародну спільноту щодо виявлення КЧС на території Київської області та про заходи, які були проведені з метою
попередження розповсюдження захворювання шляхом публікації термінового повідомлення на офіційному веб -сайті
Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), яке доступне для загалу за посиланням: http://www.oie.int
Державна прикордонна служба України закликає всіх громадян Рокитнівського прикордоння дотримуватись вимог
законодавства з прикордонних питань та сприяти військовослужбовцям відділу прикордонної служби «Березове»
Луцького загону в охороні державного кордону.
У січні цього року відбулась зустріч представників міністерств закордонних справ України та Республіки Білорусь,
де обговорювались питання українсько-білоруського співробітництва. Зокрема білоруська сторона висловила
занепокоєння діями українських громадян прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської
області щодо браконьєрства, незаконної вирубки лісових порід дерев з використанням шумоподавляючих бензопил
та збирання грибів і ягід у промислових масштабах в зоні радіаційного забруднення (яка до того ж є заповідною
зоною) з подальшою реалізацією відповідної продукції на території України.
Також висловила намір щодо відмови у ратифікації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Білорусь про порядок перетину українсько-білоруського державного кордону жителями Рокитнівського району
Рівненської області України і Столинського району Брестської області Республіки Білорусь від 2013 р., що може
призвести до повного закриття тимчасових місць сезонного пропуску Познань, Березове, Дроздинь.
Спільним зусиллям керівників прикордонних відомств України та Республіки Білорусь, органів влади та місцевого
самоврядування Рівненської області у 2011 році на міждержавному рівні вдалось вирішити питання, щодо
функціонування спрощених пунктів пропуску для наших громадян з метою збору дикоросів на напрямку
українських сіл Познань, Березове, Дроздинь.
Наразі проводяться міжвідомчі консультації представників компетентних органів двох держав, але прийняттю
позитивного для українських громадян рішення заважає протиправна діяльність на державному кордоні окремих
мешканців прикордонних населених пунктів.
Вчора, 7 лютого, у Рівному в районі Північний невідомі нагудували безпритульних псів їжею з отрутою.
Як пише ERVE.UA з посиланням на сторінку рівнянина у соцмережі ВКонтакті, від отруєння постраждали два
собаки
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На Рівненщині зі сміття
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У Рівному створять базу
даних бродячих собак
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До Рівного повернуться
австрійські волонтери аби
стерелізувати собак

Унікальний міні-парк виробів з пластикових пляшок прикрашає подвір'я школи в селі Митниця Радивилівського
району Рівненщини. Аби зробити кілька пальм, божу корівку, мальви та дзвіночки, вчителі прибрали всі смітники в
селі та місцевому лісі.
Ці фігури з’явилися поблизу сільської школи минулого літа. Директорка закладу Інна Петрівна Ляхович зізнається,
ідею підгледіла біля житлового будинку в одному із сіл Дубенського району, коли їхала маршруткою до Рівного. За
кілька днів мама жінки вирушила туди, аби сфотографувати галявину пластикових виробів.
– Частину виробів скопіювали з фотографії, трохи подивилися в Інтернеті. Насправді все це робиться дуже просто.
Аби вийшла пальма, наприклад, закопали в землю суху гілку дерева, оббили її денцями пластикових пляшок. Потім
на цупкий дріт натягнули саму пляшку, порізавши її поздовж – вийшло листя. Аби композиція виглядала
довершеною, купили іграшкових мавп, і в суху погоду вивішуємо їх на дерева, – каже Інна Петрівна. – Аби ж
вийшла божа корівка, просто повставляли в землю пляшки догори дном, а потім розфарбували звичайною фарбою у
потрібні кольори. Так само зробили й квіти.
Інна Ляхович розповідає, створюючи ці фігури, вони з вчителями прибрали всі смітники в селі та лісі. Чимало
матеріалу назбирали на території місцевого клубу, що розміщений поруч зі школою. Із зібраної скляної тари поблизу
місця розваги молоді педагоги зробили клумби. Аби ж на перервах дітлахи могли посидіти на свіжому повітрі, під
пальмами постави витесані з пеньків стільці.
– Створювали цей куточок усі разом: і вчителі, і учні. Коли потепліє, хочемо зробити ще кілька пальм, – ділиться
планами директорка. – Т акий куточок виглядає не лише привабливо, але й не потребує особливих затрат, бо майже
всі необхідні матеріали валяються під ногами. До того ж, завдяки цьому сільські вулиці стають помітно чистішими.
Витрати коштів з міського бюджету, виділені безпритульним собакам, контролюватимуть громадські активісти.
Під час зустрічі міського голови з представниками громадських організацій, які займаються в місті зоозахистом
тварин Володимир Хомко запевнив - "Кошти з міського бюджету на безпритульних собак 100-відсотково будуть
контролюватися громадськими активістами"‖. Учасниками зустрічі було досягнуто домовленостей, що в цьому році
кошти, які будуть виділятися з міського бюджету на комплексні заходи вирішення проблеми безпр итульних тварин
будуть 100-відсотково контролюватися саме представниками цих громадських організацій.
Окрім того, з міського бюджету додатково буде виділено 50 тисяч гривень на повну паспортизацію собак у Рівному.
Це дозволить контролювати їх розмноження та розповсюдження.
Також домовились про регулярність таких зустрічей щонайменше раз у квартал для того, щоб громадські активісти
та міська влада координували свої дії стосовно свійських непродуктивних тварин (собак).
Ігрунки звичайні вперше подарували нам малюка, який народився цілком здоровий. Молоді батьки гарно ним
опікуються, годують та захищають. Також вперше з'явилось потомство в групі сурікат.
За останній час у зоопарку день народження відсвяткували і інші тварини. Щороку тішать нас своїм потомством
капібари, у яких народилося четверо чудових малюків. Є ще одна тварина, яка на сьогоднішній день завершує наш
список народжень. Молода лама на ім'я Лада, народила дитинча, яке назвали Мілагрес, що в перекладі з іспанської
означає - чудо. Про це повідомила прес-служба Рівненського зоопарку.
У Рівному відбулася зустріч міського голови Рівного Володимира Хомка з представниками громадських організацій
РОГЗО „Під Егідою‖, ГО „Зоозахист - Рівне‖, БФ „Умка‖ та БФ „Надія‖, які займаються в місті зоозахистом тварин.
Про це повідомили на сайті міського голови.
Учасниками зустрічі було досягнуто домовленостей, що в цьому році кошти, які будуть виділятися з міського
бюджету на комплексні заходи вирішення проблеми безпритульних тварин будуть 100-відсотково контролюватися
саме представниками цих громадських організацій.
Крім того, з міського бюджету додатково буде виділено 50 тисяч гривень на повну паспортизацію собак у Рівному.
Це дозволить контролювати їх розмноження та розповсюдження. Також домовились про регулярність таких
зустрічей щонайменше раз у квартал для того, щоб громадські активісти та міська влада координували свої дії
стосовно свійських непродуктивних тварин (собак).
Громадські організації, що опікуються захистом тварин, та міська влада Рівного розробили комплексні заходи
співпраці. Ці заходи, зокрема, стосуються поетапної реєстрації всіх собак у Рівному задля контролю за їх
розмноженням та розповсюдженням.
Як зазначає заступник голови ГО «Зоозахист-Рівне» Алла Лосік, спочатку буде проведено підрахунок кількості
тварин, затим сформовано спеціальну карту та базу даних, котра відображатиме густоту розселення тварин. Після
цього настане черга ідентифікації бродячих собак: вони отримають свій ідентифікаційних номер, який включатиме
інформацію про вакцинацію, стать, стерилізацію, агресивність. Щодо домашніх улюбленців, то, за рішенням мерії,
їхньою реєстрацією займатимуться ветеринари.
Благодійна організація займеться планує залучити жителів міста до акцій та профілактичних заходів. «Four paws»
(Чотири лапи) – благодійна австрійська організація, яка вже приїжджала до Рівного влітку минулого року.
В березні волонтери в чергове завітають до Рівного аби не лише стерилізувати безпритульних собак, а й навчати
жителів міста безпечній поведінці з такими тваринами.
Такий проект благодійна організація планує реалізувати разом з міською владою. За місяць відбудеться підписання
угоди, відповідно до якої австрійці не лише стерилізуватимуть тварин у місті, а й проводитимуть семінари для
ветеринарів, займатимуться просвітницькою роботою серед школярів та ділитимуться своїм досвідом з волонтерами,
повідомили у прес-службі міської ради.
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Безпритульних собак на
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стерилізуватимуть

Дане зображення не є прямою ілюстрацією до матеріалу.
Молодик нелегально з мотопомпою викопував золотий камінь на Березнівщині, за що й «попався» правоохоронцям.
28-річний мешканець Сарненського району у лютому минулого року на території заказника місцевого значення
урочище «Брище» здійснював незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – бурштинусирцю. В результаті був затриманий правоохоронцями.
Березнівським районним судом чоловіку призначено покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки і 6 місяців
з випробувальним терміном строком на 2 роки. А також конфісковано знаряддя злочину та сам видобуток – бурштин
вагою майже 300 грам. Вирок суду в законну силу ще не вступив. Учасники судового процесу мають право на його
оскарження в передбачений законом термін, повідомила державний обвинувач, старший прокурор прокуратури
Березнівського району Ольга Громова-Логвинчук
Як побудувати будинок своєї мрії? У Рівному оголошено конкурс екопроектів. Так, автор кращої проекції будівлі з
натуральних матеріалів отримає приз у 10 тисяч гривень. Організатором конкурсу виступив депутат Рівнеради
Святослав Євтушенко.
Тема екології нині набуває актуальності і дедалі більше людей починають перейматися проблемою збереження
довкілля. Конкурс екобудинків покликаний пробудити свідомість рівнян та зібрати найцікавіші ідеї збереження
навколишнього середовища, – розповідає організатор Святослав Євтушенко.
Святослав Євтушенко, депутат Рівненської міської ради:
- Це має бути проект, який не обов’язково повинен відповідати всім нормам, правилам. Суть проекту в тому, що
людина має підготувати документацію, яку можна буде потім передати в будівельну організацію. Мета – зібрати
найкращі роботи і спробувати реалізувати в життя.
Організатори пропонують учасникам «увімкнути фантазію» та архітектурні здібності. Прийом робіт на конкурс
триватиме з 16 лютого до 1 серпня.
Святослав Євтушенко, депутат Рівненської міської ради:
- Всі умови конкурсу викладені у Фейсбуці на моїй сторінці, громадської приймальні і є в Контакті. Люди, які
зацікавилися, можуть звертатися, пробувати, працювати. І найголовніше це те, що в наш час треба зацікавити людей
в напрямку будівництва. Це цікаво, потрібно і я вірю, що за цим буде майбутнє.
Переможця конкурсу визначить журі, у складі відомих архітекторів та професорів профільних кафедр Національного
університету водного господарства та природокористування. За найкращу роботу творець екобудинку отримає
подарунок - 10 тисяч гривень.
Волонтери австрійської благодійної організації «Four paws» (Чотири лапи) знову стерилізуватимуть безпритульних
собак у Рівному. Про це сьогодні було домовлено під час робочої зустрічі між заступником міського голови Рівного
Олексієм Хмилецьким та координатором проекту допомоги безпритульним тваринам в Україні Олесею
Лісчишиною, а також керівником зоозахисної організації «Під егідою» Т амарою Лук’янчук.
Нагадаємо, меморандум про співпрацю з цією організацією міський голова Володимир Хомко підписав влітку 2014
року. Зокрема, в середині березня відбудеться підписання угоди між міською владою та представниками австрійської
благодійної організації «Four paws» на чолі з доктором Аміром Халілом, відповідно до якої австрійці не лише
стерилізуватимуть у нашому місті тварин, а й проводитимуть семінари для ветеринарів, займатимуться
просвітницькою роботою серед школярів та ділитимуться своїм досвідом з волонтерами. Про це повідомили на сайті
міського голови.
Попередньо домовлено, що до Рівного прибуде делегація із шести людей, серед яких ветеринари, ловці та доглядач
за тваринами. Проживання та харчування представників Міжнародної організації захисту тварин у Рівному
забезпечуватиме влада міста.
Довідково. Проект допомоги безпритульним тваринам, початий організацією FOUR PAWS більш ніж 15 років тому,
успішно працює в різних країнах і в деякій мірі змінив погляд місцевих та державних органів влади, а також
широких верств населення на цю проблему. Завдяки успішно проведеній підготовчій роботі комунальних
підприємств та громадських зоозахисних організацій здійснення цього проекту стало можливим і в нашому місті.
Стерилізація в рамках проекту триватиме щонайменше три тижні. Розпочали стерилізацію з території залізничного
вокзалу, за яким поступово будуть охоплені місця найбільшого скупчення собак.
Міська влада вирішила продовжити співпрацю з закордонною організацією «Four paws».
Днями до Рівного завітала координатор проектів по Україні від міжнародної організації „Чотири лапи‖ (Four paws)
Олександра Лисчишина.
Разом з представниками міської влади обговорили деталі проведення благодійного проекту цьогоріч по масовій
стерилізації безпритульних тварин. Також члени міжнародної організації планують працювати не лише з тваринами,
а й проводити заходи просвітницького характеру для жителів міста.
Нагадаємо, що минулого року подібний проект на теренах Рівного пройшов досить успішно. Міський голова Рівного
Володимир Хомко вже розпорядився знову подати заявку міжнародній організації „Чотири лапи‖ на включення
міста до переліку Програми 2015 року.
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Програму
енергозбереження та
енергоефективності
затвердили, а схему
санітарної очистки Рівного
- ні [ВІДЕО]
Андрій Опанасюк. Юрій
Кобів
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Працівники ДАІ
Рівненщини зупинили авто
з бурштином
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Небачений бебі-бум настав
у зоопарку Рівного

У Рівному думали як очистити місто. Зокрема члени транспортної комісії Рівнеради. Проте запрпоновану схему
санітарної очистки депутати не підтримали.
Сорок мільйонів гривень - на таку суму з бюджету за п"ять років розраховує начальник міського відділу
промисловості і підприємництва управління економіки Ігор Павлюк. А все на розроблений проект програми
енергозбереження та енергоефективності міста.
Члени транспортної комісії даний проект затвердили, а ще одним питанням, яке обговорили на засіданні стала схема
санітарної очистки Рівного.
На даний проект було виділено 309 тисяч гривень. Олександр Даюк на засіданні повідомив, що програма вже готова
для розгляду на сесії Рівнеради. Проте члени комісії чиновнику відмовили, мовляв документ не був ніде
оприлюднений і в електронному варіанті його просто немає. Це і викликало активне обговорення. Громадський
активіст Сергій Пінчук закликав депутатів не голосувати за те, чого вони не бачили.
Голова транспортної комісії запропонував проголосувати за те, щоб депутатам дали роз"яснення, чим саме є схема
санітарної очистки міста і звернутись в ЖКГ, щоб дану схему оприлюднили, таким чином надавши можливість для
ознайомлення з цим документом громадськості.
Минулими вихідними інспектори взводу ДПС ВДАІ з обслуговування міста Рівне зупинили автомобіль марки
«Хюндай Сантафе», водій якого перевозив каміння бурого кольору, зовні схожого на бурштинсирець. Про це
повідомила пресслужба УДАІ УМВС України в Рівненській області.
У минулу суботу працівники взводу ДПС ВДАІ з обслуговування міста Рівне несли службу по забезпеченню безпеки
дорожнього руху на вулиці Степана Бандери, 45 обласного центру. Близько 21 години вартові доріг зупинили
автомобіль «Хюндай Сантафе» під керуванням 26річного жителя міста Київ.
Під час перевірки документів водій легковика помітно нервував, що викликало підозру у правоохоронців. Під час
проведення зовнішнього огляду автомобіля працівники ДАІ виявили поліетиленовий пакет, у якому знаходилося
майже три кілограми каміння бурого кольору, зовні схожого на бурштинсирець.
На місце події інспектори ДАІ викликали слідчооперативну групу. Каміння вилучили та направили на експертизу.
Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про про вчинені кримінальні правопорушення та
інші події Рівненського МВ УМВС. Ведеться перевірка.
Потомство привели чимало рідкісних тварин. Причому, дитинчат подарували ті звірі, від яких цього не очікували.
Окремих малят працівникам зоопарку довелося виходжувати самим.
Сьогодні їй виповнюється 2 неділі. Так, кількома пляшечками молока на день, Петро Свиридон врятував дитинча
лами. Вперше народивши, мама «Шоколадка» відмовилася годувати маля. Перші три дні працівник зоопарку не
відходив від тваринки. Майже втратив надію, але вона оклигала. Тому дав символічне ім'я.
Петро Свиридон, завідувач сектора парнокопитних тварин:
- Ми назвали її Мілагрос. З іспанської в перекладі означає «чудо». Коротко називаємо Міла. Адже вона в нас чудом
вижила, бо перші 3 дні і не сподівалися, що залишиться живою. Порадували і африканські сурікати. Потомство від
пари чекали 8 років. Дитинча привела не домінантна, а молодша самочка. Єдиного хлопчика назвали «Малиш». Він
тиждень як почав ставати на задні лапки.
Катерина Арафаілова, науковий співробітник зоопарку:
- Одне дитинча у нас. Ми сподіваємося, що будуть і далі давати приплід. Адже умови в них є, вольєр великий.
Будемо надіятися. Для нас перше потомство в деяких видів - гарна новина. Т варини розмножуються тоді, коли їм
комфортно.
Справжній бебі-бум у символу цього року - овець. Африканські, карликові та домашні привели аж 12 ягнят.
Особливо в звіринці тішаться дитинчаті чотирирогої вівці Якоба. Представників цієї найдавнішої в Європі породи не
має жоден зоопарк України.
Інна Іванова, завідувач сектора домашні тварини:
- Вони рідкісні тим, що на голові 4 роги. Два рога ростуть як у вівці, а два як у кози. Тобто, два закручені, а два, як у
кози, ростуть вверх. З дня на день мають народити й три самки мадагаскарських лемурів.
Від самців їх забрали, адже бояться, що через ревнощі хлопці можуть знищити діток.
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Майже 25% території
Рівненської області
займають заповідники
Про це повідомили у пресслужбі Держземагентства
України
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Жителів Рівненщини
просять не палити суху
траву
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У Рівному безпритульних
собак поставлять на облік
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Міська влада планує
поставити на облік усіх
домашніх собак у Рівному

У Рівненській області на сьогодні встановлено межі 53 об'єктів природно-заповідного фонду. Серед них 3 об'єкти –
загальнодержавного та 50 об'єктів – місцевого значення. Про це повідомляє Головне управління Держземагентства у
Рівненській області.
Межі територій природно-заповідного фонду, відповідно до проектів землеустрою, розроблених землевпорядниками, встановлено на площі 44,7 тис. гектарів. Це становить 24,6% від загальної площі таких земель в області.
Як зазначає землевпорядна служба, наразі роботи, пов'язані з об'єктами природно-заповідного фонду Рівненщини,
тривають.
Зокрема, протягом 2014 року було встановлено межі трьох об'єктів природно -заповідного фонду місцевого значення
загальною площею 205 гектарів.
Серед них, створені у 1983 році гідрологічний заказник Урочище "М'ятин" площею 152 га, що знаходиться на території Хорупанської сільради між селами М'ятин і Хорупань у Млинівському районі, та ентомологічний заказник
"Озерянський" площею 3 га, який розташований на території Озерянської сільради Дубенського району.
Ще одним об'єктом природно-заповідного фонду, межі якого встановлено у 2014 році, є ботанічний заказник "Коло банки", створений у 2012 році на території Копитківської сільської ради Здолбунівського району для збереження в
природному стані надзвичайно цінних природних ландшафтів області, унікальних рослинних угруповань з рідкісними видами рослин. Його площа становить 50 гектарів. На південних околицях села Копитків зберігся унікальний
болотний масив з рідкісними видами рослин, які внесені до Червоної книги України.
Довідково: Порядок встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1094. Порядок визначає механізм розроблення проектів землеустрою з
організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення.
Спалення сухої трави може перерости у неконтрольоване горіння та у великомасштабні пожежі. На цьому
наголошують рятувальники Рівненщини. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Зокрема, тільки минулого тижня у Рівненському районі згоріла суха трава на території понад чотири гектари.
Найбільші загорання помічалися у Бармаках, Зорі та Новоставі. Аби погасити пожежі, рятувальники упродовж
минулого тижня здійснили 7 виїздів.
У зв’язку з цим, рятувальники звертаються до мешканців Рівненщини – не палити суху траву. Адже, швидкість
поширення вогню дуже висока, тому локалізувати такі пожежі на відкритих територіях дуже важко.
Особливо небезпечним є спалювання сухої трави на полях. Через такі ділянки проходять високовольтні лінії
електропередач, поблизу лісових масивів. Спалення сухої трави або листя на присадибних ділянках загрожує
знищенням будівель і споруд житлового сектору. Крім того, погіршення видимості на автодорогах через дим від
таких багать може стати причиною ДТП.
Дивний «перепис» псів-безхатченків планують провести разом з луцькими комунальниками.
Незабаром у Рівному планують запровадити електронну реєстрацію домашніх собак. Метою такого нововведення є
спостереження за утриманням конкретних тварин протягом усього їхнього життя. Адже чималий відсоток
безпритульних собак складають колишні домашні тварини.
- Такі заходи – єдиний спосіб навести порядок із тваринами у місті, - заначив Волинського товариства захисту
тварин й директор Луцького комунального підприємства ― Ласка‖ Богдана Новарчук.
У свою чергу Володимир Хомко погодився, що питання реєстрації домашніх тварин у Рівному є актуальним, адже це
дасть можливість відслідковувати рух та долю домашніх улюбленців в майбутньому. Наразі ж це зробити практично
неможливо. Тому робота у цьому напрямку триватиме ,повідомили у прес-службі Рівнеради.
Міський голова Рівного Володимир Хомко вчергове провів робочу зустріч з представниками громадських
організацій, які займаються відловом та стерилізацією безпритульних тварин, а також реєстрацією домашніх.
Темою розмови було запровадження у Рівному електронної реєстрації домашніх собак, метою якої є спостереження
за утриманням конкретних тварин протягом усього їхнього життя. Адже чималий відсоток безпритульних собак
складають колишні домашні тварини. Про це повідомили на сайті міського голови.
- Такі заходи – єдиний спосіб навести порядок із тваринами у місті, - каже голова Волинського товариства захисту
тварин й директор Луцького комунального підприємства ― Ласка‖ Богдана Новарчук.Вона наголосила, що багато
собак, які перебувають на вулицях, колись мали господарів. Тому без спільної роботи влади та громади це питання
вирішити не вдасться. Люди повинні нести відповідальність за своїх домашніх улюбленців.
У свою чергу Володимир Хомко погодився, що питання реєстрації домашніх тварин у Рівному є актуальним, адже це
дасть можливість відслідковувати рух та долю домашніх улюбленців в майбутньому. Наразі ж це зробити практично
неможливо. Тому робота у цьому напрямку триватиме.
Також у нараді взяли участь завідувач центру стерилізації бездоглядних тварин „КАТП 1728‖ й голова обласної
громадської організації захисту тварин "Під егідою" Тамара Лук’янчук, керівник громадської організації «Центр
сприяння розвитку електронної ідентифікації тварин» Віктор Копач (розробник комп’ютерної програми для
реєстрації домашніх тварин «Animal ID») та громадська активістка Любов Сидорчук.
Під кінець зустрічі її учасники домовились про співпрацю та обмін досвідом між окремим цільовим комунальним
підприємством ―Ласка‖ (м. Луцьк) та рівненським комунальним підприємством „КАТ П 1728‖ (м. Рівне).

29.

ОГО-новини

09.04.2015

А каміння було на задньому
сидінні
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Вісник & Ко
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На Рівненщині село
бурштинокопачів взяли під
контроль міліція та
прикордонники
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Сергій Євтушок про бурштин: "Я був у Авакова і ми
говорили про цю злощасну
проблему"
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У Рівненській області понад
тисяча безробітних
працювала, щоб зробити
довкілля чистішим
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У Рівному ліквідували
сміттєзвалище На вул.
Ж.Кюрі, що у Рівному,
ліквідовано стихійне
сміттєзвалище і знешкоджено використані шприци

21.04.2015

Рівненська область: проведено оцінку дій готовності
лісогосподарських підприємств області до пожежонебезпечного періоду
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УкрЗахідІнформ

У Рокитному інспектори ДАІ зупинили автомобіль "Міцубісі Ланцер", яким їхав 44 -річний Михайло, місцевий
житель, та пасажир-киянин. Під час перевірки документів правоохоронці на задньому сидінні помітили пакет, в
якому було майже півтора кілограма камінців бурштину-сирцю. Тож на місце події викликали слідчо-оперативну
групу. Слідчі Рокитнівського райвідділу міліції встановлюють, куди киянин віз бурштин.
На Рокитнівщині правоохоронці та місцева влада врегулювала конфлікт, який виник між жителями сіл Старе Село та
Березове. Як уже повідомляв «Вісник+К», у Старому Селі мешкають чимало бурштинокопачів. Між мешканцями сіл
відбулася сутичка, як стверджують очевидці, навіть із застосуванням зброї. В результаті між селами почали рости
блокпости.Як повідомили у прес-службу УМВС України у Рівненській області, на місце події відразу виїхала слідчо оперативна група на чолі з керівництвом райвідділу міліції. Також виїхали голова Рокитнівської районної
адміністрації та прокурор району.
Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Рокитнівського райвідділу міліції Олександр Муханьков, з населенням провели профілактичну бесіду, після чого рух автотранспорту в сторону Старого Села відновився.
За фактом бійки відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Особи, причетні до цієї події, встановлені. Проводяться слідчі дії щодо встановлення остаточної кількості
учасників цього конфлікту та конкретної участі кожного з них.
Крім того, відкрито ще одне кримінальне провадження за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України
(блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод).
Відсьогодні в селі Березове патрулюватиме наряд міліції спільно з працівниками прикордонної служби «Березове»,
аби в подальшому не допустити подібних конфліктів між селянами.
Нардеп від Рівненщини Сергій Євтушок взяв участь в програмі "Свобода слова" на одному із центральних каналів
країни. Зокрема пан Євтушок торкнувся теми незаконного видобутку бурштину. За його словами, тіньова індустрія
вже стосується не лише Рівненської, Житомирської областей, але й їхніх сусідів - Волинської та навіть Львівської.
Користуючись нагодою, рівненський нардеп згадав і про інші проблеми населення.
- Я зарестрував проект про створення тимчасової комісії, яка чітко буде фіксувати цей процес. Але знову ж таки у
Парламенті не вдається проголосувати за такий документ, який дасть можливість вскрити ці факти, - сказав
Євтушок.
Про благоустрій населених пунктів спільно дбають місцеві органи влади, обласна служба зайнятості та роботодавці.
До щорічної акції «За чисте довкілля», яка триває у березні-травні, долучаються як працівники служби, так і
безробітні. Вже 1036 безробітних активно відгукнулися на пропозицію взяти участь у прибиранні територій.
Безробітні здійснювали благоустрій та озеленення територій населених пунктів, впорядковували кладовища та місця
поховання захисників Вітчизни.
Як повідомив директор рівненського комунального підприємстві „КАТП 1728‖ Ростислав Кралюк, працівники
ввіреної йому організації навіть за складних погодних умов не припиняють стояти на сторожі чистоти та системно
проводять роботи з прибирання та благоустрою вулиць обласного центру. 14 квітня вони плідно працювали в районі
вул. Ж.Кюрі. Варто зазначити, що під час прибирання дитячого майданчика, навкруги нього було виявлено чимало
використаних шприців, у яких після ін’єкцій залишились частинки речовини невідомого походження та крові, яка
може бути уражена вірусом СНІДу або гепатиту С. При пораненні такою голкою, людина може інфікуватися цими
небезпечними хворобами.
З метою запобігання випадкам пожеж та загорянь лісових масивів, торфополів та посилення протипожежного
захисту лісів у пожежонебезпечний період 2015 року, співробітниками Головного управління ДСНС спільно з
представниками департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, Рівненсько го обласного
управління лісового та мисливського господарства та державного підприємства «Рівнеторф» протягом 15 – 17 квітня
здійснено оцінку дій готовності органів управління та сил цивільного захисту лісогосподарських господарств та
торфопідприємств у разі виникнення надзвичайних ситуацій та заходів з їх ліквідації, пов’язаних із пожежами в
природних екосистемах. У селищі Гоща послугами централізованого водопостачання користуються 4888 мешканців.
Одним з найбільших споживачів води є Гощанська центральна лікарня. На даний час вода з двох свердловин №№3,6
подається на станцію знезалізнення, де проходить всі етапи очистки, а потім потрапляє до водопровідної мережі,
звідки вже прямує до споживача. Про це повідомила прес-служба Рівненської бласної ради оНа основі проведених
досліджень науковці Національного університету водного господарства та природокориствання запропонували і
обґрунтували схему реконструкції даного фільтра. Були розроблені креслення трьох можливих варіантів його
реконструкції, враховуючи попередній позитивний досвід експлуатації фільтрів з висхідним фільтраційним потоком
на станції знезалізнення води смт Гоща, мінімізація капітальних та експлуатаційних затрат, наявне обладнання та
площі приміщень.Після проведення всіх робіт та промивки фільтра аналізи води показують, що вміст заліза на
виході не перевищує гранично допустиму норму згідно ДСанПін 2.2.4 -171-10 «Гігієнічні вимого до води питної,
призначеної для споживання людиною» та складає 0,12-0,15 мг/л та за всіма мікробіологічними, органолептичними
та хімічними показниками відповідає нормативним вимогам
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На Рівненщині обговорили
проблему видобутку
бурштину

Вчора, 04 червня, у прокуратурі Рівненської області відбулася міжвідомча нарада під головуванням прокурора
області Анатолія Ковальчука, на якій розглянуто стан протидії незаконному видобутку бурштину у північних
районах регіону.У нараді взяли участь перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Юрій
Приварський, голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов, начальник управління СБ України в Рівненській
області Валерій Мечкало, начальник управління МВС України в Рівненській області Сергій Максимов, начальник
Державної інспекції сільського господарства в Рівненській області Вадим Гарбарук, начальник Рівненського
обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Грицайчук, начальник Державної
екологічної інспекції у Рівненській області Петро Колодич, а також начальники відділів структурних підрозділів
апарату прокуратури області, районні прокурори і начальники окремих райвідділів міліції.
Відкриваючи нараду, прокурор області Анатолій Ковальчук підкреслив, що винесена для обговорення проблема
набула особливої гостроти та вимагає від усіх державних органів вжиття невідкладних додаткових заходів та
посиленого контролю.
«Через несанкціоноване видобування бурштину у північних районах Рівненщини руйнується грунтовий покрив
земель, знищуються лісові масиви, тим самим завдається непоправна шкода довкіллю та величезні економічні
збитки державі», - акцентував увагу присутніх прокурор області та поставив вимогу забезпечити у межах наданих
повноважень реальний вплив щодо стану законності на цьому напрямі. Зокрема, наголошено на необхідності
суттєвого поліпшення досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях за
фактами незаконного видобування бурштину, а також вжиття заходів до відшкодування завданих 2 державі збитків в
екологічній сфері, притягнення винних осіб до відповідальності.
Із детальним аналізом стану законності при видобуванні надр виступив перший заступник прокурора області Павло
Романчук.Він зазначив, що робота з попередження, виявлення та припинення подібних злочинів триває постійно.
Правоохоронними органами області цьогоріч розпочато 137 кримінальних проваджень за фактами незаконного
видобутку бурштину. Разом з тим потребує реального посилення робота правоохоронців з виявлення організованих
груп, які займаються організацією видобутку бурштину, у тому числі з корупційними зв’язками в органах влади та
правоохоронних органах.
На міжвідомчій нараді заслухано інформації окремих прокурорів районів та начальників райвідділів міліції.Своє
бачення у взаємодії та вирішенні нагальної проблеми висловили керівники усіх силових та контролюючих відомств.
Підсумовуючи роботу, прокурор області Анатолій Ковальчук наголосив на необхідності активізації зусиль органів
державної влади, місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів з метою посилення протидії
порушенням у зазначеній сфері. На нараді враховано висловлені пропозиції та прийнято постанову, якою
передбачено низку спільних узгоджених заходів задля реального впливу на стан законності.Про це повідомили у
прес-службі прокуратури Рівненської області
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На бурштиновому
„клондайку‖ міліціонери
робили вигляд, що вони
німі
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Жителям області
заборонили відпочивати у
лісі

На Рівненщині продовжується незаконний видобуток бурштину. І попри розмови, круглі столи та прийняті
законопроекти, в області й далі копають "сонячне каміння".
НОВИЙ ПРОКУРОР, КИРИЛЛОВ, МАКСИМОВ ЗНОВУ ВИРІШУВАЛИ ПРОБЛЕМУ БУРШТ ИНУ СЕРГІЙ
ЄВТУШОК ПРО БУРШТ ИН: "Я БУВ У АВАКОВА І МИ ГОВОРИЛИ ПРО ЦЮ ЗЛОЩАСНУ ПРОБЛЕМУ. За цим
пильно дивляться міліціонери, прокурори та працівники СБУ. Але виникає питання як? Активістка "Жіночої сотні"
Ніна Скиба на вихідні навідалася на одне із місць незаконного видобутку бурштину. За її спостереженнями, в`їзд
ретельно охороняється охоронцями. Ніна разом з журналістами звернулася до міліціонерів та працівників СБУ.
Однак, якісь міри міліціонери приймати відмовилися, заявивши, що вони, цитуємо активістку, "глухі, сліпі і німі".
- Незаконний видобуток бурштину на Рівненщині... Хто за цим стоїть?
Я разом із громадським активом Рівного намагалась розібратись у цю суботу. І так по порядку.
Сарненський район, недоїжджаючи метрів 500 до Клесівського перехрестя з лівої сторони знаходиться "клондайк"
"Кмеча", де серед білого дня відбувається незаконний видобуток бурштину мотопомпами. В`їзд в ліс ретельно
охороняться охоронцями із відомого дискобару м. Рівного - "Ла..на" і спортсменами, не буду писати із якого клубу,
може, хлопці отямляться. Прибувши на місце ми подзвонили 2 рази на 102 і черговому в СБУ. Повідомили про
незаконний видуботок бурштину. І тут почалося саме цікаве:
1. У журналіста хотіли відібрати кам еру і не пускали в ліс. До речі білєтьори там встановили КПП.
2. Приїхали мєнти стали навпроти КПП. Заховалися за службовий автомобіль і спостерігали як вивозять мотопомпи і
бурштин із лісу. На прохання представитись і показати посвідчення і чи будуть приймати вони якісь міри по
затриманню правопорушникив. Вони на камеру сказали що вони ГЛУХІ, СЛІПІ І НІМІ.
Завдяки нашим гарним і крепким хлопцям)) ми всеж таки зайшли в ліс із журналістами. Т ам ми відзняли як мєнти
охороняли єкскаватор і багато цікавого і печального.
У
мене
питання
доки
буде
тривати
цей
кримінально
мєнтовський
безпредєл???
Пе.ес. Завтра незаконний видубуток бурштину буде відбуватись в "Кмечі" і в селі Обірки Сарненського району.
Кому цікаво, поїдьте подивіться на так званих "трудяг та бійців"..
Що скажете, панове? - написала Ніна Скиба.
Нагадаємо, Верховна Рада 23 квітня прийняла за основу проект Закону "Про видобування та реалізації бурштину"
(No1351), ініціаторами якого є народні депутати від "Блоку Петра Порошенко" Микола Т оменко, Борислав
Розенблат.
"БУДЕ ЧИ НЕ БУДЕ ПРИЙНЯТИЙ ЦЕЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, БУРШТ ИН БУДУТЬ ДАЛІ ВИДОБУВАТИ...", - ЮРІЙ
ВОЗНЮК (ВІДЕО)
Як зазначили автори, законопроект спрямований на створення сприятливих умов для розвитку в Україні нової галузі
економіки, пов`язаної з видобуванням, реалізацією та обробкою бурштину, на залучення у цю галузь інвестицій і
нових технологій, пише gazeta.ua
Він також має припинити незаконний видобуток бурштину в Україні, забезпечити охорону навколишнього
середовища під час видобування та рекультивації пошкоджених земель.
Проект закону визначає види і строки використання бурштиноносних надр, використання яких, згідно з документом,
є платним. Плата встановлюється Податковим кодексом. Законопроект передбачає, що користувачами
бурштиноносних надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України та іноземні юридичні
особи та громадяни. Разом з тим, користувачами надр за договором про видобуток бурштину можуть бути виключно
старательські артілі. Законопроект прописує порядок набуття права використовувати бурштиноносні надра. Згідно з
документом, задля розвитку галузі в кожній області, де є поклади бурштину, створюються спеціалізовані комунальні
підприємства, які здійснюватимуть діяльність у сфері видобутку та реалізації цього копалин. Крім того, у
законопроекті прописано порядок реалізації видобутого бурштину. Проектом закону пропонується внести зміни до
Кримінального кодексу, посиливши відповідальність за порушення встановлених правил охорони або використання
надр. Так, порушення правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя і здоров`я людей або довкілля,
карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк до 3 років. Незаконне
видобування корисних копалин пропонують карати штрафом від 1,5 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів
або обмеженням волі на строк до 5 років.
Причина - спека та відсутність опадів. Лише упродовж минулих вихідних на Рівненщині через недбалість та
безвідповідальність відпочивальників зафіксовані лісові пожежі у Сарненському, Рокитнівському та Березнівському
районах.
Розпорядження про тимчасову заборону підписав голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій
Чугунніков.
Для вчасного виявлення та локалізації пожеж лісова охорона області віднині працює в посиленому режимі.
Відпочивати ж жителі Рівненщини зможуть у спеціально облаштованих рекреаційних ділянках, де створені для
цього безпечні умови.
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Селяни на Рівненщині
б’ють на сполох: гинуть
бджоли, жовтіє листя
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Бурштинокопачі з
Рівненщини вчать
«заробляти» і неповнолітніх
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У Рівному ніхто не знає, що
робити з нашестям гусениці
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Рівнянин заявляє про
екологічне лихо в
мікрорайоні Басів Кут

На Рівненщині селяни б’ють на сполох, адже приватна фірма знищує їхню рослинність та живність. Так, в селі
Милостів та Дядьковичі Рівненського району фірма «Акрос Агро» здійснює кропіння своїх володінь.
Однак порушуючи норми технологічного землеробства, приватники суттєво шкодять садибам селян, котрі
примикають до цього володіння. Селяни бідкаються на наслідки кропіння – дерева пожовтіли, погинули бджоли. Ця фірма другий-третій рік там сіє сою. Кропили ґрунтовим гербіцидом. Я в них спробував дізнатися, що це за
гербіцид, але вони не зізналися мені, - розповідає місцевий житель Богдан Лимар.
– В цей день був сильний вітер. Гербіцид піднявся в пилову хмару, яка сіла на дерева, земельні ділянки, які
примикають до орендованої фірмою Акрос Агро землі.
Пан Лимар каже, що підприємці порушили щонайменше чотири закони – зокрема про землекористування,
використання отрутохімікатів, про пасічництво та захист бджіл.
- Бджоли лежали мертві. Ми й не знали, що вони будуть кропити, - зазначає пан Богдан, й наголошує, що за законом
фірма мала б заздалегідь повідомити місцевих мешканців про здійснення технологічних процесів.
Відтак, Богдан Лимар йде до Рівненської районної прокуратури, щоб там захистили права селян.
- Буду завтра нести заяву з цього приводу. Цікаво, що з сільської ради мені повідомили, що в суботу, неділю знову
будуть кропити. Отже, в сільській раді знали про це, - каже пан Богдан.
– Вітер знову йшов на наші ділянки. Я намагався заборонити. Але вони мене не послухали. Хоча згідно закону нас
повинні повідомляти про такі роботи.
По 7 тисяч гривень штрафу отримали жителі Сарненського району, які попались на незаконному видобутку
бурштину, а на допомогу взяли собі неповнолітнього хлопця. Про це повідомляє кореспондент ERVE.UA з
посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
За незаконним промислом чоловіки та юнак були затримані поблизу селища Клесів на полі урочища «Азалія»
ще рік тому. Вони добували сонячне каміння помпою, на момент затримання у них вилучили трохи більше
двадцяти грамів. Хлопчина, який був із ними, активно розмивав лунки, поки чоловіки працювали зі шлангами та
підхватками.
У підсумку суддя районного суду вирішив оштрафувати старателів та присудив їм штраф по 7 тисяч гривень.
Юнак покарання уникнув. Речові ж докази по справі: мотопомпу, водозабірний та пожежний шланги суд
постановив знищити, а 9 камінців бурштину-сирцю передати в дохід держави в ДП «Бурштин України».
У Рівному спостерігається справжнє нашестя гусениці горностаєвої молі. Небайдужі рівняни хоч якось намагаються
привернути увагу міської влади до проблеми, тому зняли ролик про те, як одне із подвір’їв заполонила гусениця.
Журналісти запитали в міського голови як боротимуться з явищем. Мер відповів, що швидше за все гусеницю
збиратимуть вручну та вимиватимуть струменем води, адже хімікати, які йому пропонували застосувати,
використовуються лише в лісах
- Зараз водою змиють ту гусінь. Зберуть її вручну і будуть виносити. Було три випадки, але найбільше, то це на
Грушевського, - каже мер Володимир Хомко.
–Ніхто не знає, що з цим робити. Дають різні поради. Одні кажуть, давай вирубуй дерева. Інші кажуть, травити. Але
травити не маємо права, бо це життя людей.
Для лісу це не смертельно, якщо в лісі немає людей. Зараз там працюють. Сам не бачив, але, за моєю інформацією,
Сахнюк займається. Вирішили це так – струйою води це все змивати і збирати. Значні гілки поріжемо.
У мікрорайоні Басів Кут у Рівному стоїть нестерпний сморід, а одна із місцевих водних артерій, яка впадає в
озеро, зовні схожа більше на молочну сироватку. На сполох забив місцевий житель Анатолій Мініч. Чоловік, у
якого хата неподалік маленької річки, почав помічати зміни у водоймі близько тижня тому. Сьогодні ж сморід
став особливо нестерпний. Чоловік каже, що сам бачив, як від потічка втікали тварини. - Тут людина не може
довго знаходитись, тварини, думаю, теж відчувають цей сморід. От були качки з каченятами – пропали, жаби
тут біля дороги, я так чую, перестали квакати, я сам бачив, як черепахи повзли в протилежний від річки бік. В
цей потічок вже не вперше щось зливають, але цього разу це щось особливо шкідливе. Хто його знає, чиїх то
рук справа: приваних господарств чи підприємств, які в районі Басового Кута…
Анатоій Мініч каже, що далі від траси на маленькому озерці зникли навіть рибалки, які любили тут
відпочивати. Із проханням знайти винних у, як його сам називає, екологічному лиху, житель Басового Кута
попросив депутата від свого округу Анатолія Чугуєвця.
- Я маю звернення від Мініча, оформив ще своїх кілька і подав у Державну екологічну інспекцію в Рівненській
області до пана Колодича, в міське управління ЖКГ. От збираюсь і в міську прокуратуру піти. Надіюсь, вони
з’ясують, хто вчинив цей злочин, - каже депутат Анатолій Чугуєвець.
У той же час обранець додав, що річка з’єднана із басівкутським озером, тому припускає, що це може негативно
вплинути і на життя цієї водойми.
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3 тисячі га землі на
Рівненщині заповнили
новим лісом
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Хакери і ГМО
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РАЕС завчасно готова до
повної експлуатації
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Купаймося на здоров'я

На Рівненщині з’явилися нові лісопосадки, завдяки яким в області перевиконано річний план. Серед дерев, які
ростимуть, є сосна і дуб звичайні, вільха та береза повисла. Із початку 2015 року лісогосподарські підприємства
Рівненщини висадили в області 3972 га лісової культурної площі. Т акий результат становить 119,2% до завдань
весни, та 110,8% до завдань року. Разом із тим, виконано завдання зі сприяння природному поновлен ню на площі
понад 1100 га. Отож, лісистість Рівненської області становить 36,5%, а по Україні цей показник складає 17%.
Попри це, в області не припиняються випадки самовільної порубки лісу. Станом на сьог одні через незаконну
вирубку дерев збитки лісовому господарству становить 836,1 тисяч гривень. Стосовно таких фактів на Рівнен щині уже складено 428 протоколів, за що накладено 16,1 тисяч гривень штрафів.
Зазначимо, що біля села Глинне Рокитнівського району росте найстарше в Україні дерево - Юзефінський дуб,
якому вже близько 1350 років.
Відносно нещодавно на широких наукових просторах з’явився новий напрямо к досліджень, що отримав назву
„біохакерство‖. Його представники мають на меті зробити біологічні дослідження доступними і відкритими,
забезпечити їх незалежність. Кожен охочий, на думку біохакерів, повинен мати можливість зробити внесок у
розвиток людства.
Звернемося до історії створення біохакерства. Засновником цього напрямку десять років тому став випускник
Принстона фізик Роб Карлсон. Працюючи в Інституті молекулярних досліджень, він вирішив створити домашню
лабораторію і таким чином популяризувати наукові дослідження. Своє перше обладнання Роб купив на eBay – це
слугувало прикладом його послідовникам. Як професіоналам, так і любителям.
Згодом біологи створили власну спільноту – DIY-bio. Учасники об’єднуються в групи і створюють відкриті
лабораторії, де займаються біологічними дослідженнями. Популярними поки є лише три напрямки: зниження
вартості та спрощення конструкції лабораторного обладнання, аналіз ДНК та генні модифікації.
Сьогодні фактично кожен житель планети, котрий має доступ до відкритої лабораторії і бажання займатись науковими дослідженнями, може задовольнити свої повсякденні потреби. Т ак, наприклад, у лабораторіях можна перевірити
склад щойно куплених продуктів чи зробити з дріжджів біосенсор для пошуку речовин, що забруднюють воду.
Як повідомили в прес-центрі "Енергоатому", енергоблок №3 ( ВВЕР-1000 ) Рівненської АЕС 20 липня в 3:49
підключений до мережі після проведення середнього планово-попереджувального ремонту, який тривав з 22 травня.
Т ривалість ремонту фактично склала 58 діб замість запланованих 66 діб. Організація цілодобової роботи
ремонтного персоналу, оптимізація ремонтних робіт дозволили скоротити терміни проведення ремонту, не
погіршуючи їх якості.
21 липня 2015 відповідно до узгодженої заявки та графіком ремонтів енергоблоків АЕС України планується
виведення в планово-попереджувальний ремонт енергоблоку №4 (ВВЕР-1000) РАЕС. Ремонт вважається середнім та
розрахований на 61 доби. Під час ремонту планується виконати як регламентні, так надрегламентні роботи,
спрямовані підвищити рівень безпеки. Станом на 8:00 20 липня в роботі перебувають усі чотири енергоблоки
Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1440 МВт. Реакторна установка енергоблоку №4 (ВВЕР -1000) працює
з використанням ефекту потужності реактивності з подальшим виведенням блоку в ремонт. Досі зауважень до
роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає
Із сайту Рівненської обласної державної адміністрації стало відомо, що на Рівненщині безпечне купання дозволено
на вісімнадцяти пляжах. Місця для масового відпочинку облаштовані в самому місті Рівне та дев’ятьох районах –
Володимирецькому, Гощанському, Дубровицькому, Демидівському, Здолбунівському, Корецькому, Млинівському,
Рівненському та Сарненському.
За словами рятувальників, такі місця відпочинку є безпечними для жителів області. Адже, перед початком
купального сезону їхнє дно обстежують водолази. Потому на водоймах виставляють буйки, якими визначають місця
для купання дітей та дорослих. Обов’язково у таких місцях повинен працювати рятувальний пост.
Разом з тим, рятувальники застерігають мешканців Рівненщини від купання у заборонених місцях. Там встановлені
спеціальні щити із надписом «Купатися заборонено».
А ми нагадуємо, що купальний сезон триває до кінця літа. Встигніть насолодитися ним сповна!
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На Рівненщині річка
перетворилася на стічну
канаву
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На Здолбунівщині в
ландшафтному парку
«процвітає» сумнівне
виробництво вугілля)

„На узгірку біля води снують одвічну павіть своїх стежинок заклопотані муравлики. Сонце, налите жаром, наче
спрагнувши від чистого-пречистого неба, скрапує у річку тендітними, трепетом наповненими лелітками, що
озиваються у душі неповторною, якоюсь веселковою мелодією, руйнуючи застояну меланхолію…‖
Так, ще у 2007 році у своєму блозі описував річку Слонівку , поет, краєзнавець Во лоимир Ящук.
А що ж спостерігаємо сьогодні! Жителі прилеглих сіл і Радивилова спостерігають зовсім іншу картину, далеку від
мальовничих пейзажів. Річка яка живила дві популярні водойми Радивилова, де місцеві жителі проводили
відпочинок, сьогодні абсолютно пересохла.
За різною інформацією це пов’язують із безсніжною зимою та малодощовою весною, приватними копанками, і на віть зниженням ґрунтових вод. Трохи далі по течії русла ріки ситуація дещо інша, але тим самим не менш кричуща.
„Річку Слонівку на ділянці м.Радивилів – Сестрятин – Безодня консервний завод ― Щедра Нива‖ перетворив на стічну
канаву. До річки неможливо підійти через неприємний запах. Все живе у річці загинуло. Місцеві жителі не
купаються. Не чути навіть птахів. Третій тиждень суцільний сморід. Тече вода молочно-сиза. Куди вже жителі с.
Сестрятин не звертались; – реакції ніякої.‖
У Радивилові члени добровільних товариств рибалок, що орендують міські водойми та небайдужі городяни збира ють кошти на проведення очисних робіт русла річки, що повинно допомогти відновити повноцінно водойму.
А от що робити мешканцям сіл що знаходяться по течії нище Радивилова? Хіба сподіватися що очищений потік
розчинить нечистоти і занепокоєння згасне ! Чи таки варто відповідним структурам і чиновникам звернути на це
увагу, адже ще минулого року було помітно що із Слонівкою щось не те!
На території «Дермансько-Мостівського» регіонального ландшафтного парку, що на Здолбунівщині, функціонує
сумнівно-законний бізнес. Нелегальні працівники в діжках випалюють вугілля. За тиждень дохід від такої
діяльності сягає понад 800 тисяч гривень.
Дерев’яне вугілля використовують у сучасних твердопаливних котлах. Головний лісничий Острозького лісгоспу
Ігор Семенчук запевняє, що частина із цистерн там стоїть законно, але у законності виробництва на вирубці
лісового масиву він не впевнений.
Як повідомив очільник Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук у своєму Facebook, за інформацією начальника
Здолбунівського РВ УМВС О. Панасюка, по даному факту буде розпочато кримінальне провадження за
декількома статтями Кримінального кодексу України.
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Чому рівнянам важливо
сортувати сміття
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У Рівному біля
кондитерської горіло сміття

У сучасному світі екологічні проблеми відіграють чи не найважливішу роль. Хвилюючим питанням як на рівні міста,
так і загалом держави стала важливість сортування сміття. Рівненщину ця проблема також не оминула.
Громадянська мережа «ОПОРА» вирішила розповісти про стан рівненського сортування сміття та його необхідність.
Важливість сортування
Більшість відходів, які ми щоденно викидаємо в сміттєві контейнери, може отримати друге життя. Неперероблене
сміття автоматично стає отрутою для довкілля, сортування ж значно полегшує його переробку. Завдяки вторинному
використанню матеріалів можливе заощадження ресурсів або навіть отримання додаткової енергії.
Сортування сміття дозволяє значно раціональніше використовувати сміттєзвалища. Показник розумного
користування територією при цьому сягає до 50 %. Крім того, після сортуванняна звалищі зменшується кількість
небезпечних відходів, термін розкладання яких займає десятки років.
Для прикладу, вовняні вироби та недопалки розкладаються близько 5 років, поліетиленові вироби – 20 років,
нейлонові вироби – 40 років, шкіряні вироби – 50 років, гумова взуттєва підошва – 80 років, консервні банки – 100
років, а скло – понад тисячоліття. Усе це створює непоправну ситуацію та шкодить навколишньому середовищу,
потрапляючи до повітря та ґрунтових вод.
Не потрібно забувати й про можливість багаторазового використання відходів, оскільки більшість з них складається
з тари, яку можна переробити та застосовувати заново. Повторна переробка забезпечить також зменшення
використання природних матеріалів.
Якщо оцінювати ситуацію глобально, то сортування й роздільний збір сміття безперечно добре впливає й на
економічну ситуацію України. Без цього країна щороку лишається без 3 млн. тонн макулатури, 550 тисяч тонн
металу, 600 тисяч тонн полімерів, 770 тисяч тонн скла, 550 тисяч тонн текстилю.
Одні тільки пластикові пляшки як джерело вторинної сировини здатні «перетворитися» на пластмасову трубу,
каналізаційний люк, шифер чи крісло. Макулатура може стати газетою, книжкою, журналом. Бите скло – новою
пляшкою, а жерстяна банка – дротом. Відходи з харчових продуктів, листя чи деревини можуть використовуватися
для виготовлення органічних добрив чи біогазу.
Ситуація із сортуванням сміття у Рівному досить втішна. Наявністю спеціальних контейнерів на вулицях міста
громадян не здивуєш. Сітчасті контейнери для сортування побутових відходів встановлює ТзОВ «Санком – Рівне».
Як повідомило керівництво фірми, сьогодні місто облаштоване 230 сітчастими контейнерами, які призначені для
роздільного збору сміття.Тим часом компанія продовжує збільшувати їхню кількість. Так, вже до кінця липня у
Рівному планується встановити ще 60 таких контейнерів. Адже сортування сміття розвантажує рівненське
сміттєзвалище та зменшує викиди шкідливих відходів у довкілля.Важливо, що мешканці Рівного були
відповідальними та підтримали сортування сміття, викидаючи його до окремого сітчастого контейнеру. Таким
чином можна зробити власний внесок у збереження екології та розвиток економіки міста.
У контейнери, як відомо, потрібно викидати папір, картон, пластикові пляшки та поліетилен. Наступним кроком є
сортування сміття на частини та відправлення їх на переробку. Надалі вони використовуються для виробництва
вторинної сировини. До звичайних контейнерів мають потрапляти харчові й змішані відходи, які будуть
відправленні на сміттєзвалище.
Не слід викидати до смітника особливо небезпечні відходи, серед яких:
• батарейки та акумулятори;
• лампи та ртутні термометри;
• прострочені лікарські та медичні препарати;
• хімікати та пестициди тощо.
Їх необхідно здавати до спеціальних пунктів, де б змогли подбати про безпечну утилізацію. Карту пунктів збору
використаних батарейок та лампочок можна подивитися на сайті «ЖИТ ЛО».
Наразі існує ціла низка способів переробки відходів: спалювання, компостування, термоліз (спалювання без доступу
повітря), складування, сортування з повторною переробкою та інше. Проте основою більшості з них є попереднє
сортування. Однин з найбільш прогресивних та перспективних – процес піролізу, суть якого полягає в необоротній
хімічній зміні сміття під дією температури без доступу кисню. Цей вид переробки запобігає забрудненню навколишнього середовища, адже внаслідок піролізу зникають усі біологічно активні речовини. Тому і підземне складання
піролізних відходів не шкодить довкіллю. Вкрай важливим є те, щоб процеси утилізації побутових відходів не
порушували екологічну безпеку міста, нормальне функціонування міського господарства та умови життя людей.
На Рівненщині триває Конкурс проектів з енергоефективності. Так, рада з його проведення вже затвердила 41
проект, на що з обласного бюджету спрямують понад 11 мільйонів.
«За ці кошти у районах відремонтують системи опалення та теплопостачання, побудують модульні котельні,
встановлять економні котли. Ці роботи будуть проведені у школах, садочках, будинках культури та лікарнях, розповів перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський. – Т акож планують
облаштувати шкільні харчоблоки електричними плитами, а також встановити прилади обліку тепла».
За словами Юрія Приварського, визначальним для відбору проектів була 30-ти відсоткова частка співфінансування з
місцевого бюджету та строки окупності проекту до трьох років. Т ак, найбільше енергоощадних проектів відібрали у
Здолбунівському районі – 9 та на Острожчині – 8.
Втім, як повідомив фахівець сектору інформації ГУ ДСНС України у Рівненській області Дмитро Мельник,
насправді горіло сміття. Пожежу вже ліквідували. Причини займання поки що невідомі.
У спільноті "Типове Рівне" у ВК рівняни опублікували фото диму, який так усіх налякав.
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В Рівному третій рік
поспіль відбувся
екологічний фестиваль
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Екологічний десант
туристів

На цих вихідних у Рівненському парку культури та відпочинку ім. Т . Шевченка було особливо людно - відбувався
екофестиваль "Зело", підготовлений зусиллями волонтерів організації "Ревінь".
Екофестиваль "Зело" створений з метою демонстрації прикладної сторони екології, знайомства з екологічними
проблемами та шляхами їх вирішення, популяризації способу життя, який протилежний культурі споживацтва,
привернення уваги людей до здорового харчування, свідомого батьківства, життя в гармонії з собою та природою офіційно йдеться у прес-релізі. "Трава проростає крізь асфальт, а наш фест ЗЕЛОніє у еко-просторі," - таким був
слоган екологічного заходу. У народній медицині є такий термін, як "зелена магія" - тобто магія трав. Якщо
метафорично говорити про сам екологічний фестиваль - то доречно згадати про його позитивну магію та
енергетику!
Цього разу у нас є учасники з інших міст, - розповідає організатор екофестивалю "Зело" Олександра РАДКЕВИЧ. - І
це справді перевага, бо в Україні є чимало людей, які практично займаються екологією, а не просто пишуть там якісь
трактати. І ми передусім запрошували сюди практиків.
Програма "Зело" була дуже насиченою - це і різноманітні лекції (особливо зацікавила лекція Тетяни Терещук про
чудодійне дерево гінкго білоба та лекція Олександра Кравцова та Григорія Теслюка про дивовижні властивості
меду), ведична програма від товариства "Свідомості Крішни", продаж різноманітних товарів - виручені гроші йдуть
солдатам в АТО. Розповідали про хліб на заквасці (Slow Food Rivne) та продавали його. Надія Погуляйло прочитала
лекцію про терапевтичний вплив ароматичних олій. Були майстер-класи з виготовлення свічок і заварювання
цілющих трав, з травоплетіння. Педагоги та батьки мали можливість послухати лекцію з Вальдорфської педагогіки однієї з найбільш передових у світі. Юлія Ковальчук робила доповідь про "Зелену зупинку Рівного". Психотерапевт
проводила заняття з Хатха-Йоги, йоги тіней. Привернули уваг майстер-клас з виготовлення скрабів для обличчя та з
виготовлення мила. За програмою навіть був показовий виступ по програмі уданського гунфу від асоціації
традиційних бойових мистецтв! Т акож своєю грою на гітарі порадував талановитий Валентин Добровінський, який
вже 10 років займається творчістю.
З усіх заходів другого дня найбільше сподобалася лекція Дениса Таргонського про піст, - ділиться гість
екофестивалю, молодий православний вірянин Сергій ЧЕКУН. - Приваблює доступність та популярність викладу і
особливо гумор та іронія!
Денис Таргонський виступав цього року з тією ж темою, що й минулого - про православний піст. Втім, на цей раз
Денис значно вдосконалив свою лекцію. Запитання йому задавали навіть неординарні католики та представники
чарівної статі, котрі цікавилися секретом успішного шлюбу між чоловіком і жінкою.
На жаль, автор цих рядків увечері на другий день зустрів деяких нетверезих жінок та чоловіків, які збуджено та
нецензурно вели якусь полеміку. Обережно й делікатно питаю Юлію Ковальчук про цю проблему.
- Ми, співорганізатори та волонтери "Зело" дуже старалися, щоб екофестиваль вдався! -говорить Юлія
КОВАЛЬЧУК, волонтер та відповідальна за зв'язки з пресою. - Можливо, п'яні десь і траплялися - втім, ми доклали
зусиль, щоб їх було якнайменше.
Цього року було вирішено здійснити пішохідний туристсько-краєзнавчий похід з екологічною метою. Наш маршрут
пролягав через такі населені пункти: смт Демидівка – с. Хрінники – с. Вичавки – с. Набережне – с. Новий Т ік – с.
Ниви Золочівські – с. Золочівка – с. Малеве – с. Більче – с. Охматків – с. Княгинине – с. Рудка – с. Калинівка – с.
Ільпибоки – смт Демидівка. Протяжність нитки маршруту становить 80 км, які ми подолали за 6 днів.
Підготовка до самого походу розпочалася задовго до його практичного здійснення: вибір маршруту, опрацювання
різної літератури, картографічного матеріалу, спілкування з людьми. Також була організована зустріч з державним
інспектором з охорони навколишнього середовища І.С. Крутієм, де було визначено наші пріоритетні завдання:
перевірити санітарний стан населених пунктів згідно маршруту, перевірити стан санкціонованого сміттєзвалища в с.
Хрінники, виявлення та повідомлення про несанкціоновані сміттєзвалища, перевірка урочищ на предмет дотримання
природоохоронного законодавства (орнітологічне урочище «Хрінники», пам'ятка природи «Дуб-велетень» та
урочище «Маївка»); перевірити чи дотримуються вимог природоохоронного законодавства в рекреаційній зоні
Хрінницького водосховища.
У ході нашого екологічного походу було виявлено незначні засмічення узбіч та лісу. В с. Ільпибоки виявлено
несанкціоноване сміттєзвалище, яке знаходиться майже в самому селі. Хрінницьке сміттєзвалища знаходиться у
задовільному стані, хоча папірці, пластмасові пляшки та поліетиленові пакети розкидані навколо нього. Тут ми
здійснили екологічний десант, своїми силами зробили зачистку території. Щодо санітарного стану населених
пунктів, то тут ми ставимо «5».
Звичайно проблема сміттєзвалищ та утилізації сміття є болючою темою. В місцях виявлення сміття і сміттєзвалищ
ми розвішували повідомлення: «Не засмічуйте навколишнє середовище. Будьте людьми!», «Не засмічуйте узбіччя
доріг! Вам самим прийдеться на це дивитися». Можливо наші слова дійдуть до людей і вони задумаються над цим, а
ми раді, що виконали свій громадський обов'язок і є свідомими туристами.
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На Рівненщині завершився І
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Рівнян закликають зберегти
зелених старожилів міста
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У Рівному пройдуть
міжнародні кліматичні
переговори

Останній тур першого етапу цьогорічного фестивалю „Рух заради здоров’я‖ серед підопічних інтернатних закладів
Рівненської обласної ради пройшов у Дубенському будиноку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів,
пише "ВСЕ про СПОРТ".
Працівники обласного центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх‖ забезпечили обладнання спортивного
майданчика інвентарем провели змагання.
Загалом, зусилля організаторів виправдалися. Мешканці інтернату успішно впоралися з спортивною програмою,
підготовленою з врахуванням їх можливостей. Вони з задоволенням змагалися в комадних естафетах „Хокей‖,
„Баскетбол‖, „Фітбол‖, „Летючі кільця‖, „Дартс‖ і „Джерело‖, що давали їм змогу реалізовувати свій потенціал.
Після фінішу першого етапу згодом буде другий. Це буде схоже на супер-фінал де зберуться збірні команди кращих
інтернат них закладів.
Рівненські активісти закликають містян не бути байдужими та відповідально поставитись до проблеми збереження
дубів-велетнів у нашому місті. Деяким з ним вже близько 300 років, як, скажімо, деревам на вулиці Хвильового.
- Рівненські зелені старожили... Дуби-велетні на Хвильового... Їх треба зберегти ! – написала на сторінці
спільноти РОВНО-РІВНЕ у соцмережі Фейсбук Галина Данильчук, опублікувавши низку фото. Серед світлин,
зокрема, і свідоцтва брутального ставлення до зелених велетнів.
Проведення енергоаудиту, створення комунікативного майданчика і залучення коштів іноземних донорів. Такі
основні пріоритети нової програми з енергозбереження визначили представники влади, бізнесмени, що працюють у
цій сфері, та громадські організації, зокрема «Екоклуб», у Рівному під час круглого столу.
«У минулому році завдяки енергоефективним заходам область зекономила 34 мільйони кубів газу. На
енергозбереження із обласного та місцевих бюджетів спрямували близько 20 мільйонів гривень. У цьому напрямку
потрібно працювати і надалі. Тож на наступні п’ять років треба якісно нова програма. Вона повинна бути
спрямована на стимулювання жителів області впроваджувати енергоощадні заходи з метою економії природного
газу в умовах його здорожчання», - розповів радник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.
Так, основою для ефективної реалізації програми є проведення енергоаудиту. Під час енергомоніторингу будуть
обстежені бюджетні установи та житлові будівлі щодо витрачання тепла. А вже потому будуть вироблені
економічно обґрунтовані заходи із зниження витрат на енергозабезпечення.
Разом з тим, учасники заходу висловили пропозицію створити комунікаційний майданчик, який матиме на меті
підвищити енергетичну культуру населення. У ньому братимуть участь представники влади, банків-учасників
державних програм, торгівельних мереж та компаній-виробників енергоощадного обладнання. Вони
роз’яснюватимуть, які заходи з енергозбереження потрібно впроваджувати, як скористатися державними та
регіональними програмами і отримати відшкодування за «тепловими» кредитами.
В свою чергу директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Ігор Тимошенко нагадав присутнім, що
в області розроблена Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року, що повністю відповідає
європейським стандартам.
«На Рівненщині діє довгострокова стратегія розвитку області до 2020 року. Вона спрямована на посилення
партнерства між владою та організаціями громадянського суспільства, в тому числі й європейськими», - розповів
Ігор Т имошенко. Відтак, в рамках стратегії на заходи нової обласної програми з енергоефективності можна буде
залучати кошти європейських країн.
Фундація імені князів-благодійників Острозьких у співпраці з Всеукраїнською екологічною громадською
організацією «Мама-86» проводить у м. Рівне щорічні «Тижні екологічного споживача» (ТЕС).
Цього року кампанія проходитиме під гаслом «Живи органічно!» і буде сфокусована на популяризації органічного
харчування та землеробства, як частини культури сталого споживання та харчування, серед сімей з дітьми та інших
пріоритетних цільових груп, а також серед фермерів, що потенційно могли б перейти на безпечний для природи та
здоров’я спосіб вирощування та виробництва сільськогосподарської продукції. Т иждень екологічного споживача2015» відбудеться з 28 вересня по 4 жовтня по всій Україні, у Рівному з 27 вересня по 15 жовтня 2015 року.
ТЕС включають різнопланові інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на різні цільові аудиторії – від
пересічних споживачів до посадовців та бізнес-спільноти.
СОР - це щорічні міжнародні переговори з питань зміни клімату, де беруть участь представники 195 країн-членів
Рамкової конвенціїї ООН з питань зміни клімату. Зустріч має на меті досягнути домовленості щодо зменшення
викидів парникових газів та стимулювати до подальших зобов’язань відповідно до можливостей кожної країни.
На початку грудня у Парижі відбудеться зустріч СОР21, що подає високі очікування, оскільки це може бути першою
за 20 років домовленістю між державами-членами ООН у питанні зміни клімату.
Організатори запевняють, що участь у грі-симуляції допоможе учасникам поглибити свої знання у сфері зміни
клімату, дізнатися більше про економічні особливості країн, які беруть участь у переговорах, а також покращити свої
комунікативні та ораторські здібності.
Захід відбудеться у рамках світової кліматичної мобілізації #Action2015. Такі ж переговори для студентів та
громадських активістів відбулися уже у багатьох країнах світу та в Україні, зокрема, у Києві, Львові та Полтаві.
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Сьогодні Всесвітній день
охорони довкілля

Коштовне каміння вартістю майже одинадцять мільйонів гривень зберігалося в селі Антопіль Рівненського району у
підпільному цеху. Знахідку було виявлено під час санкціонованого обшуку в орендованих виробничих приміщеннях
працівниками Державної фіскальної служби.
Під час обшуків було вилучено понад сто кілограмів бурштину-сирцю та обробленого каміння, а також сорок два
станки для роботи із сонячним каменем.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Рівненської області.
Про це повідомляє прокуратура області.
На Рівненщині долучились до осінніх днів спостережень за птахами. Про це інформує кореспондент ERVE.UA з
посиланням на орнітолога, голову Рівненського обласного відділення Українського товариства охорони птахів
Василя Ільчука.
Осінні дні спостережень за птахами в Європі EuroBirdwatch — це щорічна подія, яка об’єднує сотні спільних
заходів і тисячі однодумців. Восени мільйони мігруючих птахів потроху залишають європейські терени,
відлітаючи на місця зимівель до Африки. Тож щороку в перші вихідні жовтня виходять тисячі спостерігачів, які
рахують усіх побачених птахів та кількість видів. Дані спостережень з усіх куточків Європи та Азії стікаються
через національні центри спостережень до єдиного Європейського центру. Торік у EuroBirdwatch взяло участь
понад 33 тисячі людей із 38 країн Європи та Центральної Азії. Коли йдеться про побачених птахів, то цифри ще
більше вражають — майже 7,5 мільйонів зареєстрували спостерігачі за два дні спостережень — це найбільша
кількість за всю історію існування EuroBirdwat ch.
Для мігруючих птахів наявність зручних місць для гніздування в північній півкулі, рятівних місць зупинок і
безпечних пролітних шляхів, а також середовищ для зимівлі в південних регіонах, має життєво важливе значення.
Мета цьогорічних Осінніх днів спостережень EuroBirdwatch15 - привернути увагу до міграції і потреб перелітних
птахів у середовищах гніздування, на пролітних шляхах і місцях зимівлі в Середземномор’ї та Африці.
У рамках EuroBirdwatch на території Рівненщини для обліків були створені дві гру пи, які ввійшли в спільну
«команду» Волино-Поділля, що об’єднала орнітологів Рівненщини та Хмельниччини. Одна з рівненських груп
обрала близький до міста Рівне біотоп - комплекс рибогосподарських ставів біля міста Здолбунів, провівши
спостереження у неділю, 4 жовтня. Ця група буда організована працівниками Національного природного парку
«Дермансько-Острозький» та Західноукраїнським орнітологічним товариством.
-Наша група провела двохгодинні обліки на території ставів біля міста Здолбунів Рівненської області. Її
учасниками стали 17 дорослих та 19 дітей, які представляли три райони Рівненської - Рівненський,
Здолбунівський і Острозький та місто Нетішин Хмельницької областей. В результаті спостережень ми відмітили
42 види птахів, загальна кількість яких становила 2218 особин. Для більшості спостерігачів найбільш цікавою
була зустріч семи особин черні червонодзьобої, червонокнижного виду, що гніздиться на цих ставах,
демонстрація гнізда синиці-ремеза, що має форму рукавички а також сімя лебедів-шипунів, яка сміливо
підпливала до берега та брала їжу майже з рук, - розповів голова Рівненського обласного відділення Українського
товариства охорони птахів Василь Ільчук.
Під час перельоту до місць зимівель на птахів чекають важкі випробування – виснажливий довгий політ, складні
погодні умови, тривале перебування без їжі тощо. Тому птахи до відльоту активно харчуються, набираються сил,
збільшують вагу, - жирові запаси, - які є джерелом енергії. На шляху до мети на птахів чекає ще одна складна
перешкода – люди, які задля наживи, трофею або ж просто заради розваги безжально їх знищують. В рамках
міжнародних осінніх спостережень усі спостерігачі: науковці, аматори, природолюби, об’єднані ще однією метою
– запобігти беззаконному вбивству перелітних птахів і створенням сприятливих умов для місць їх зупинки під час
міграцій.
Всесвітній день охорони довкілля прийнято відзначати 6 жовтня. Поява цього свята пов'язана з прийняттям
Конвенції про охорону дикої природи і місць існування. Тому вперше це свято відзначали в 1979 році.
Людство з кожним роком все більше впливає на розвиток природи. Щорічно безліч земель переходять в статус
сільськогосподарських та фермерських угідь. Сьогодні на планеті залишилося дуже мало місць, де б не ступала нога
людини. Це свято нагадує людям про те, що всі ми є тільки частиною природи і всім, що маємо, ми зобов'язані саме
їй.Безконтрольне втручання людини в закони флори і фауни призвели до незворотнього зникнення сотень видів
тварин і рослин. І зараз на межі повного зникнення перебуває безліч видів різної живності. Для захисту природних
багатств планети були створені різні природоохоронні громадські організації, які традиційно проводять свої акції у
цей день. Однією з найбільш відомих організацій можна назвати «Грінпіс». Вона була створена в 1971 році.
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Із зібраних школярами
жолудів висадять ліс, а
незрілі та пошкоджені
розкладуть у годівниці для
лісових тварин

Словами щирої подяки та підтримки учасників Форуму привітали представники Департаменту екології та природних
ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Державної екологічної академії післядипломної освіти та
управління, Сарненської районної державної адміністрації, Сарненської міської ради, Керівного комітету ГЕФ ПМГ,
Сарненської гімназії.Форум відбувся за підтримки Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ, організатором Форуму
виступила Дитяча громадська організація „Екологічний клуб‖ Паросток»‖та інші громадські організації з Неурядової
мережі ГЕФ ПМГ в Україні. Участь у Форумі взяли більше 100 школярів, 50 вчителів та педагогів ВУЗів з більше
ніж 25 навчальних закладів та 10 областей України: Рівненської, Житомирської, Волинської, Луганської, Донецької,
Полтавської, Запорізької, Кіровоградської, Київської та Сумської, а також науковці, представники 10 громадських
організацій та об’єднань громади, органів місцевої влади та державних інституцій в сфері охорони навколишнього
природного середовища. Під час конференції та круглого столу „Екологічна освіта для сталого розвитку‖ учасники
Форуму започаткували платформу для обговорення та визначення основних напрямків екологічної освіти дітей для
сталого розвитку, обмінялися досвідом щодо найкращих навчальних практик в сфері екологічної освіти, важливості
підготовки та запровадження навчальних програм та модулів, підготовки та підвищення кваліфікації з питань
екологічної освіти, створенні Партнерської мережі та спеціалізованого сайту з питань освіти в інтересах сталого
розвитку в Україні. Зокрема, проректор з науково-педагогічної роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Барановська Ванда Євгеніївна поінформувала про основні цілі, завдання та результати
реалізації національної ініціативи „Зелений клас‖, яка розпочала свою роботу в 2013 році за особистої підтримки
Міністра екології та природних ресурсів України Проскурякова Олега та спрямована на досягнення активного
екологічно дружнього відношення школярів до навколишнього середовища, розвиток та впровадження освіти для
сталого розвитку. Довгостроковою метою ініціативи „Зелений клас‖ є виховання екологічно освічених та свідомих
громадян України, які в професійній діяльності будуть сприяти впровадженню екологічно дружніх технологій
виробництва та організації праці. За результатами конференції та круглого столу було розроблено Резолюцію
Форуму з метою її направлення до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Європейської
економічної комісії ООН, українських державних органів влади. Школярі – учасники Форуму з 10 областей України
були захоплені цікавою та пізнавальною програмою, особливо розмаїттям екологічних майстер -класів. Зокрема, для
дітей було підготовлено та проведено заняття з виготовлення орігамі та заняття „Від непотрібного до корисного‖ з
виготовлення підвазонників із вторинних матеріалів. На заняттях „Лікарські рослини‖ та „Український оберіг‖
школярі змогли не лише поглибити свої знання стосовно флори рідного краю, але й приготувати трав’яні суміші за
власним рецептом, виготовити своїми руками обереги для оселі. Надзвичайно цікавим для дітей стало заняття
„Знайомство з роботою метеоприладів та спостереженням за погодою‖, де вони навчилися працювати з
метеоприладами, фіксувати результати спостережень.
Переможницею 22-го Міжнародного конкурсу дитячих малюнків ЮНЕП на тему навколишнього природного
середовища в Європейському регіоні Захарчук Євгенією та її керівником було проведено еко-пленер „Малюємо
наше майбутнє‖, на якому діти займалися виготовленням еко-сувенірів. Під час екологічної гри „Зелений
менеджер‖, діти вчилися бути справжніми господарями та управлінцями в своїх країнах, балансувати між
забезпеченням життєво необхідними ресурсами та викидами вуглецю з метоюзбереження рідної планети задля
майбутніх поколінь, так звана „жива гра‖ з практичної реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
Колектив Сарненської гімназії та ДГО „Екоклуб „Паросток‖ підготували приємні сюпризи для школярів. Було
проведено екстрим-квест „Ключі від центру Рівненського Полісся‖, показ дитячої еко-моди „Шанс‖, флеш-моб „На
нас надіється Земля!‖ та екологічну вікторину „Кращий знавець екології‖. Переможці отримали почесні грамоти, а
також цінні та корисні призи. Другий день Форуму був не менш захоплюючий та цікавий. Діти взяли активну участь
у змаганні зі спортивного туризму „Абетка урочища Залив‖ та екскурсії до Рівненського природного заповідника.
Днями сарненські семикласники допомогли місцевому Кричильському лісництву зібрати декілька відер жолудів із
звичайного та червоного дубів — для подальшої висадки у розсадниках.Як кажуть самі лісники, подібні заняття зі
школярами практикують регулярно. Дітям це дає можливість більше дізнатися про природні процеси, а допомога
ніколи не буває зайвою. Щоб подякувати учням, їм дозволили викопати у дендропарку саджанці декоративних
рослин, які діти згодом висадять на експериментальних посадках біля свого закладу.
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У Рівному збирають гроші
на будівництво "зеленої"
зупинки
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На Рівненщині відновив
роботу унікальний завод із
переробки сміття

На «Спільнокошті» триває збір грошей для будівництва у Рівному «Зеленої зупинки». Станом на 19 жовтня команді
творців проекту вдалося зібрати 13% від необхідних 60 тисяч гривень, які буде потрачено на зведення конструкції.
Акція зі збору коштів триватиме ще 70 днів, тому кожен охочий ще може стати одним із фундаторів першої
рівненської екологічної зупинки та отримати за це подарунок від організаторів проекту. Нагадаємо, що концепція
зупинки полягає в тому, що на її даху буде висаджено рослини та встановлено сонячну панель, від якої можна буде
зарядити телефон чи планшет.
Конструкцію заплановано звести навпроти районної адміністрації – у районі пивзаводу. За задумом організаторів,
вона повинна надихнути людей створювати зелені зони на дахах рівненських будівель та активніше використовувати
енергію сонця для економії вичерпних ресурсів. В разі успіху проекту, «Зелена зупинка» стане однією з
найцікавіших родзинок Рівного, адже в Україні ще немає жодної подібної конструкції із сонячною панеллю.
„Зелена зупинка» відрізняється від типових сучасних зупинок, покритих пластиком і рекламою, - зазначено на , вона красива, практична, та не завдає шкоди довкіллю. Тут можна сховатися від дощу чи сонця, комфортно
розміститися із книгою або планшетом та не боятися, що пристрій розрядиться у непідходящий момент, адже
зупинка обладнана розеткою, від якої його можна зарядити».
Проект отримав схвальні відгуки у соціальних мережах, а активісти із Луцька, Сум та Кривого Рогу хочуть
побудувати ідентичні зупинки у своїх містах.Підтримати матеріально «Зелену зупинку» можна за
посиланням: https://biggggidea.com/project/1266/, слідкувати за новинами проекту на сторінці зупинки у Фейсбуці
У Рівному після майже двох років простою запрацював сміттєпереробний завод, який не тільки утилізує побутові
відходи, а й виготовляє з них альтернативне паливо для потужних промислових виробництв.
Підприємство, яке зупинилося у грудні 2013 року через недолуге законодавство, сьогодні щодня переробляє 130 -140
тонн сміття, повідомляє ecotown.com.ua.
Як зазначає директор заводу з переробки ТПВ Сергій Естремський, вторинну сировину, отриману у ході сортування:
папір, петпляшку, скло, метал - підприємство продає, а з решти відходів виготовляє альтернативне паливо - флафф.
Згідно з даними, близько 50-60% зібраного сміття перетворюється у флафф.
Наразі Рівне, яке щорічно продукує 100 тисяч тонн сміття, веде перемовини ще з одним інвестором, аби вивести
підприємство на проектну потужність - 300 тис. тонн сміття у рік. У перспективі завод перероблятиме сміття не
тільки з Рівненщини, а й частково утилізуватиме відходи Житомирської, Хмельницької, Т ернопільської та
Волинської областей
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Фінансування
природоохоронних заходів
не припиняється

Наповнення Фонду охорони навколишнього природного середовища останнім часом суттєво зменшилося. В цьому
році до нього вже не надходить екологічний податок, тому кошти, якими можуть оперувати екологи, невеликі. Але
це не означає, що заплановані раніше природоохоронні заходи не виконуються. Навпаки, кількість програм,
спрямованих на покращення довкілля, рік від року зростає.
Екоподаток забрали, зате лишилися штрафи
Після введення в дію у 2011 році Податкового кодексу сума надходжень до міського Фонду охорони навколишнього
природного середовища (за рахунок сплати екологічного податку до міського бюджету) значно зросла. І це сприяло
реалізації багатьох місцевих природоохоронних програм. Відповідно збільшився в нашому місті й перелік
природоохоронних заходів.
Порівнюючи з 2010 роком, у 2015-му він зріс більш ніж удвічі. Так само зросла сума коштів, спрямованих на їх
виконання. Проте зміни в законодавстві значно урізали заплановані надходження.
– П’ять років тому реалізація запланованих природоохоронних заходів була дуже непростим завданням. Перш за все
через неcплату кредиторської заборгованості за виконані роботи органами Державної казначейської служби, –
каже заступник міського голови Сергій Васильчук. – У минулому році ми відчули полегшення. А от зараз виникла
інша проблема: змінами в бюджетному законодавстві встановлено, що з 1 січня екологічний податок підлягає
зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів. Тобто на цей час до міського природоохоронного фо нду
надходять лише кошти грошових стягнень з порушників. І якщо в 2014 році план надходжень до міського фонду
становив 796,2 тисячі гривень, то в 2015 році – лише 20 тисяч.
Враховуючи норми чинного законодавства та розпочаті в попередні роки програми, які міська влада попри все
планує реалізувати, всі акумульовані кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища будуть
використані цього року. Що буде далі – побачимо.
Торік, висвітлюючи роботу Фонду охорони навколишнього середовища, наша газета писала: «Сплачувати
екоподаток – значить дбати про навколишнє середовище». Цього року ми так стверджувати не можемо, бо
екоподаток у фонд вже не йде, а тих коштів, які лишаються, вистачить хіба що на найнеобхідніше та найдешевше.
Висновок один: без допомоги міського бюджету та спонсорів виконання усього запланованого на наступні роки стає
нереальним. Якби не міська влада та громадські організації багато проектів, можливо, все-таки довелося б
призупинити. Але цього не сталося.
Хороший приклад – ситуація зі збором батарейок. Завдяки тому, що відділ екології управління економіки міста свого
часу долучився до громадської кампанії «Батарейкам – утилізація!», ініційованої Всеукраїнською екологічною
лігою, ці небезпечні відходи в нашому місті систематично відправляються на переробку.
– Збір відпрацьованих батарейок проводимо в контейнери, які надає Всеукраїнська еколіга, – каже начальник відділу
екології управління економіки міста Валентина Веремко. – Її партнером є ТОВ «Сігмас Еколоджі», яке забезпечує
логістичну складову зі збору батарейок та їх подальшого направлення на утилізацію на завод у Францію. На сайті
Міністерства екології та природних ресурсів це товариство значиться як таке, що має ліцензію на поводження з
одинадцятьма видами небезпечних відходів, тому ми повністю спокійні за долю зібраних елементів живлення.
Управління економіки започаткувало акцію зі збору відпрацьованих батарейок у Рівному ще 2013 року. Відтоді
щороку кількість зібраних елементів живлення зростає.
– У 2014 році ми здали на переробку 115 кг побутових батарейок, про що отримали Сертифікат від Т ОВ «Сігмас
Еколоджі», – уточнює Валентина Веремко. – У травні цього року відправили до Франції 156 кг небезпечного
вантажу, незабаром плануємо віддати на утилізацію нову партію.
То, користуючись нагодою, ще раз звертаємось до рівнян із проханням долучатися до участі в природоохоронній
кампанії «Батарейкам – утилізація!» і позбавляти від них свої оселі цивілізованим способом, у жодному разі не
викидаючи батарейки на смітник.
Пункти збору відпрацьованих батарейок у Рівному облаштовано за такими адресами:
- в адміністративному приміщенні управління економіки міста (Поштова, 2);
- у приміщенні ПП «Торговий центр – Д» (Здолбунівська, 17/1;
- у приміщенні кінопалацу «Україна» (майдан Незалежності, 2);
- у приміщенні Рівненського міського Палацу дітей та молоді (вул. Князя Володимира, 10).
Приймаються такі відпрацьовані джерела струму ємністю до 7А/год:
- неперезаряджувані побутові хімічні елементи живлення стандартних типорозмірів (у побуті – батарейки);
- перезаряджувані побутові хімічні елементи живлення стандартних типорозмірів (акумулятори);
- акумулятори нестандартних типорозмірів, які використовують у годинниках, в тому числі наручних, мобільних
телефонах і смартфонах, кишенькових та портативних комп’ютерах.
• Міський Фонд охорони навколишнього природного середовища є складовою частиною міського бюджету.
• Кошти Фонду використовуються в межах регіональних чи місцевих екологічних та бюджетних програм,
визначених законодавством, згідно з кошторисами доходів і видатків, які складаються
управлінням економіки міста та затверджуються міським головою.
• Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснюють управління економіки міста та Державне
управління охорони навколишнього природного середовища у Рівненській області
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Школярі Рівненщини взяли
участь у Всеукраїнському
форумі "Дотик природи"

19-21 жовтня на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у місті Києві відбувся VІ
Всеукраїнський форум учнівської та студентської молоді „Дотик природи‖:
– Студенти та школярі старших класів з усієї України презентували власні науково-дослідницькі роботи у формі
стендового захисту з восьми тематичних категорій: ботаніка, зоологія, мікробіологія, екологія та проблеми довкілля,
науки про Землю (географія, геологія), науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров`я, психологія і
поведінка), хімія та біоінженерія, фізика та астрономія. За участь у Всеукраїнському форумі представники команди
Рівненської області відзнач ені подяками Міністерства освіти і науки, – розповідає директор комунального закладу
„Станція юних натуралістів‖ Рівненської обласної ради Тетяна Остафійчук.
Рівненщину на VІ Всеукраїнському форумі представляли 10 переможців заочного етапу: Стельмах Назар, Іщук
Антон, вихованці Екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді; Кліценко Іванна, учениця 9
класу, Стасюк Софія, учениця 11 класу Дубровицького навчально-виховного комплексу „Ліцей – школа‖
Дубровицької районної ради; Кравчук Іван, учень 11 класу, Надаховський Владислав, учень 10 класу, Ткач Оксана,
учениця 11 класу Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради; Гонтарук Лілія,
Качан Яна, Пастух Роман, учні 10 класу Пляшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Радивилівської районної
ради.
Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної ради.
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ДСП «ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ
СПЕЦКОМБІНАТ»
ОТРИМАВ ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО
МОДУЛЯ ДЛЯ ОЦІНКИ
ДОЗ РАДІОАКТИВНОГО
ОПРОМІНЕННЯ

Це відбулося завдяки реалізації проекту «Аналіз екологічного ризику в зоні відчуження на білорусько-українському
кордоні» за підтримки проекту Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБ СЄ) та міжнародної ініціативи
«Довкілля та безпека» (ENVSEC).
Презентація та офіційна передача програмного забезпечення інформаційного модуля для оцінки доз радіоактивного
опромінення, що отримують пожежні під час гасіння рослинних пожеж у зоні відчуження, відбулася в рамках
спільного робочого візиту до зони відчуження заступника Міністра екології та природних ресурсів України –
керівник апарату Світлани Коломієць та представників ОБСЄ: старшого національного співробітника координатора
проектів ОБСЄ в Україні Єрліха Джеффрі, національного співробітника координатора ОБСЄ в Україні Тамари
Кутонової.
Cвітлана Коломієць виразила подяку представникам ОБСЄ за надання допомоги та повідомила, що наразі за
допомогою модуля, за умови введення оперативним черговим даних про час виявлення пожежі, комплексного
показника пожежонебезпеки за умовами погоди, максимальної швидкості вітру та точного місцезнаходження,
можна буде отримати інформацію про вид пожежі, назву двох найближчих лісових пожежних станцій та прогноз
дози зовнішнього та внутрішнього опромінення за кожну годину гасіння пожежі. Це дозволить розрахувати
допустимий час перебування персоналу на гасінні пожежі при врахуванні діючих норм радіаційної безпеки
Заступник Міністра також відвідала спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів
комплексу виробництв «Вектор» у супроводі генерального директора ДК УкрДо «Радон» - директора ДСП
«ЦППРВ» Валентина Мельниченка, який ознайомив відвідувачів з особливостями експлуатації сховища.
Довідка: Модуль для оцінки доз радіоактивного опромінення, що отримують пожежні під час гасіння рослинних
пожеж у зоні відчуження було презентовано 29 травня 2015 року в офісі Координатора проектів ОБСЄ в Україні. В
презентації на тестуванні взяли участь розробники модуля (Національний університет біоресурсів і
природокористування України та Українського НДІ сільськогосподарської радіології НУБіПУ), представники ДСП
«Чорнобильський Спецкомбінат» та Українського НДІ цивільної оборони.
Рівнян просять реагувати, коли у контейнери біля їх будинків привозять сміття сторонні.
Усе частіше у Рівному трапляються випадки, коли у контейнери для сміття, які розміщені біля житлових будиків,
невідомі автомобілями 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 до баків, що розміщені біля будинків підвозять
сміття автомбілями. Т акож робити зауваження, якщо стали свідками цього, а при можливості фотографувати або ж
знімати на відео порушників, щоб їх легше було встановити.
Так, у суботу, 24 жовтня, на вулиці Дворецькій. До контейнерів вантажним автомобілем привезли відходи. І такі
випадки непоодинокі.
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 тощо у звичайні
контейнери.
Тому важливо разом боротися з 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.

ЧаРівне
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РІВНЯН ПРОСЯТЬ РЕАГУВАТИ
НА ЧУЖЕ СМІТТі
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Рівняни зуміють пристосуватись до роздільного збору
сміття?
Іван Марчук

28 жовтня 2015 року в м. Відень, Австрійська Республіка, розпочала свою роботу конференція у форматі Днів
безпеки ОБСЄ на тему „Зміна клімату та безпека: безпрецедентні впливи, непередбачувані ризики‖. Від України у
зазначеному заході взяла участь заступник Міністра екології та природних ресурсів України з європейської
інтеграції Ганна Вронська.
Під час роботи конференції учасники приділили велику увагу ефективному регіональному співробітництву у сфері
зміни клімату. Зокрема, Ганна Вронська зазначила, що транскордонне співробітництво зміцнить взаємозв’язки між
державами, а також допоможе ефективно адаптуватися до зміни клімату, напрацювати спільні ідеї та рекомендації
для співпраці у сфері запобігання конфліктів та зміцнення довіри, а також здійснити кроки, які можуть допомогти
звести до мінімуму ризики зміни клімату для безпеки, особливо у світлі підсумків глобальних процесів 2015.
„Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами визначає не лише вектор зовнішньої політики
держави в цілому, а й стає рушійною силою внутрішньодержавних перетворень, а також в сфері зміни клімату‖, сказала Ганна Вронська.
Адже від сьогодні ловити рибу заборонено, повідомляють інспектори Держрибохорони Рівненщини. Адже з цього
періоду риба скупчується на зимівлю у ямах, які становлять особливий інтерес для браконьєрів. Найбільше
зимувальних ям на Рівненщині є на річці Горинь — 47 штук, ще 6 розташовані на річці Стир, 5 — на річці Іква та
одна — на річці Случ. Порушників каратимуть відповідно до законодавства.
Аби дрібне сміття, яке може підняти вітер і нести на Рівне, до міста і його околиць не долітало, найбільший смітник звалище навпроти Бармаків планують обсадити деревами. Про це повідомляє прес-служба міської ради з посиланням
на керівника "КАТП-1728" Ростислава Кралюка. Дерева та кущі "відповідних порід" хочуть висадити вже середини
цього місяця.
Гроші планують витратити на оплату кормів, комуналки та зарплату.
За 9 місяців з початку року Рівненський зоопарк заробив понад 4,6 мільйона гривень. Щороку його відвідує близько
200 тисяч людей, 70 тисяч з яких є діти. Такі дані можна знайти у проекті програми підтримки цього закладу, який
оприлюднила на своєму сайті міська рада. Усі зароблені гроші зоопарк планує використати на утримання, а
додатково проситиме у міста 1 915 тисяч гривень — для оплати праці робітників, придбання кормів для тварин та за
використані газ та електроенергію.
До речі, у попередні роки зоопарк отримував таке фінансування з міського бюджету: в 2013 році — 850 тис. грн,
2014-ого — 850 тис. грн, у 2015 — 900 тисяч гривень, передає Рівне вечірнє
З метою найбільш ефективного забезпечення охорони водних біоресурсів на зимувальних ямах основних водних
об’єктів Рівненської області у період зимівлі риби. Рівнерибоохороною (Сектор іхтіології та регулювання
рибальства) спільно з Рівненською обласною федерацією підводного спорту «Случ» було проведено засідання по
уточненню переліку зимувальних ям.
Як повідомили на сайті Рівнерибоохорони, відповідно до наказу Рівненрибоохорони за № 37-ОД від 27 жовтня 2015
року «Про встановлення заборони лову водних біоресурсів на зимувальних ямах у водоймах, що знаходяться в зоні
діяльності Рівнерибоохорони» заборонено лов водних біоресурсів на зимувальних ямах з 1 листопада 2015 року до
закінчення зимового періоду у рибогосподарських водних об’єктах Рівненської області.
Т епер рівненські рибалки та гості регіону матимуть змогу конкретно відстежувати місця зимівлі риб у географічній
системі координат та точно визначати місця де рибалити категорично заборонено. Маємо надію, що даний перелік
не лише допоможе зберегти рибні запаси нашого краю, а й вбереже рибалок від спокуси турбувати у цей період
водних жителів, оскільки за вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах передбачена адмінвідповідальність.
Також висловлюємо подяку федерації підводного спорту «Случ» за співпрацю. Тому рибалкам бажаємо гарної
осінньої та зимової риболовлі, але лише в межах чинного законодавства.
Мешканці 19-ти квартир у одному з будинків попросили зрізати аварійні дерева. Комунальники оформили необхідні
дозволи і приступили до роботи. Інша частина мешканців обурилась і вирішила комунальникам завадити.
Двір на вулиці Гагаріна,8а. Сьогодні зранку сюди приїхали представники тресту зеленого господарства, аби
провести санітарну чистку дерев. Мовляв роблять це за зверненням мешканців 19-ти місцевих квартир.
Мешканці частини з тих квартир, які не увійшли у 19-ку підписантів, вирішили комунальникам завадити.
Обурені мешканці відпустили комунальників вивозити вже зрізане гілля, викликали дільничого і постановили скаржитись "куди треба", аби покарали винних у зрізанні дерев
Мова йде про пластик, скло та папір. Умови для декого вже створені - у дворах, які обслуговує "КАТП-17-28",
встановлені нові контейнери.
Їх поки що, якщо брати в масштабах міста, небагато, але комунальники кажуть: якщо побачать, що це потрібно - не
виключено, що докуплять іще.
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Рівняни відтепер
викидатимуть сміття поєвропейськи
Повідомляє відділ
інформаційно-аналітичного
забезпечення виконавчого
комітету Рівненської
міської ради
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Без дорослих тигрів
залишився рівненський
зоопарк
Людмила Васюха
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На Рівненській АЕС у
середу, одинадцятого литопада, планують запустити у
дію третій енергоблок
Алла Сищук
700 саджанців кущів та
дерев висадили рівненські
комунальники поблизу
сміттєзвалища Іван Марчук
Як у Рівному знайти
господарів для
безпритульних тварин?
Інеса Пославська, Артем
Лаговський

Дане зображення не є прямою ілюстрацією до матеріалу.
Рівненське комунальне підприємство "КАТП 1728" розпочало перший етап із встановлення євроконтейнерів для
роздільного збору ТПВ - паперу та скла в зоні обслуговування підприємства на мікрорайонах Північний та
Льонокомбінат.
В другій половині листопада 2015 року контейнерні майданчики на даних мікрорайонах додатково будуть оснащені
євроконтейнерами для збору пет-пляшки.
Паралельно із встановленням євроконтейнерів, проводиться ремонт контейнерних майданчиків -асфальтування,
облаштування пандусів, огородження.
Як розповів директор КП "КАТП-1728" Ростислав Кралю, місця обирали, зважаючи на кількість мешканців,
наявність достатнього місця для встановлення і наявність торгових точок поряд, які також продукують такі відходи.
Поки що для збору пластикових пляшок встановлені металічні клітки, але уже за два тижні їх почнуть замінювати на
євроконтейнери, які прибудуть до Рівного.
Мешканці, які вже кілька днів любуються обновками, уже встигли переконатись, наскільки це зручно.
- Скло окремо, папір окремо. А то складають все на купу, що місця в контейнерах не вистачає, постійно валяється, де
попало. Навіть папір і скло складали біля цих контейнерів. А так окремо, я це побачила і навіть вже скористалась,
сортувала. Окремо краще складати, - розповіла Людмила Аркадіївна.
Ну а начальник "КАТ П-1728" Ростислав Кралюк додає: якщо все піде цивілізовано, то комунальники планують із
зібраного роздільно сміття навіть мати невеликий прибуток. - І скло, і папір, і ПЕТ-пляшка - воно є вторинною сировиною, яка здається. І ми так само зробили розрахунки і ми це також будемо реалізовувати, - зазначив п. Кралюк.
Також він зазначив, що частково це дозволить розвантажити і сміттєзвалище, адже частина сміття туди вже не
потраплятиме.
Самку Дафну повернули Одеському звіринцю. У нас вона перебувала на утриманні та провела останні сім років.
Одесити збудували новий вольєр для тигриці та вирішили її повернути, — пояснила завідувач зоологічної колекції
Рівненського зоопарку Ірина Оліферук. Натомість самець Аполон загинув у серпні від розриву аорти. Нині у
зоопарку підростає двоє маленьких тигренят: МАрсіка та Тайр. Вони прибули до нас восени з київського зоопарку,
відповідно до договору обміну між двома установами. Відвідувачі можуть побачити тигренят у відкритому вольєрі.
Нагадаємо, тиждень тому він був відключений від енергомережі для проведення поточного ремонту. Як повідомили
у прес-центрі РАЕС, під час ремонту були проведені роботи на парогенераторі.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу не було. Радіаційний,
протипожежний та екологічний стан на РАЕС та прилеглій території перебуває у межах норми.
Таким чином вони хочуть стримати сміття, яке при сильному вітрі розлітається довкола.
Яким буде зелений антисмітєвий паркан, дізнавався.
Дочекалися. Знайти домівку маленьким, безпритульним тваринам складніше, аніж гадалося. Прилаштування
потребують не тільки безпритульні, а й домашні улюбленці, яких не всі мають змогу утримувати. Як діяти та куди
звертатися у таких ситуаціях у спеціальному репортажі Інеси Пославської.
За легендою я пропоную рівнянам взяти у хороші руки двох цуценят віком у 2 місяці. Обіцяю - тварини енергійні та
грайливі.
Але на цьому я не зупиняюсь. Отож, продовжую шукати домівку для наших вигаданих цуциків. Пробую декілька
інших варіантів, які, сподіваюсь, будуть ефективними. Як звичайна пересічна рівнянка, не знаючи до кого і куди
звернутися шукаю допомоги у місцевої влади. Тож, телефоную у приймальню Рівненської міської ради, щоправда і
там мені не допомагають.
Набираємо номер телефону, який нам порадили. Т а, доводиться чекати. Перші 7 дзвінків виявились марними "Абонент зайнятий, або тимчасово недоступний".
Візьмемо до уваги пораду і спробуємо завітати до собачого притулку, який знаходиться на вулиці Київській.
Можливо, там мені скажуть, що робити, а можливо там і знайдуть прихисток наші цуцики. На зустріч виходить
охоронець, який уважно вислуховує мене, проте допомогти мені не може.
Працівник собачого притулку розповів, що безпритульних собак вони нині лише відловлюють, стерилізують і знову
відпускають на вулицю. Проте, запевнив, що у майбутньому притулок для цуценят таки буде.
Отож, знову ж таки не знайшла прихисток для чотирилапих. Остання надія на моє оголошення.
Наш експеримент зі спробою прилаштувати друзів наших менших завершився фіаско. Можливо, минуло мало часу,
або вирішальну роль зіграла відсутність фото тварин в оголошенні. Між тим на Рівненщині чимало таких го сподарів,
які по тій чи іншій причині не можуть утримувати цуценят та собак вдома. Однак вони не хочуть викидати тварин на
вулицю. Тож в соціальних мережах створюють спеціальні групи, де розміщують такі оголошення. І як показує така
практика, якщо ви не хочете викидати на вулицю тварину, чим збільшите популяцію "волохатих безхатьків", знайти
добрі руки для тварини можливо.
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Більше 300 кг сонячного
каміння на загальну суму
майже 6 млн грн. вилучили
під час «бурштинових»
рейдів
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Кому потрібно
паспартизувати домашніх
тварин у Рівному і у скільки
це обійдеться?
Ірина Ничипорук, Артем
Лаговський
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Три мільярди гривень
потрібно, щоб продовжити
термін експлуатації
третього енергоблоку РАЕС
Ірина Михалевич
Рівненські комунальники
придбали новий сміттєвоз
Іван Марчук.
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У Рівному знову почали
труїти собак

На Рівненщині випав
перший сніг: дороги не
розчищали
87.
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Екологи знайшли на
Рівненщині «білу ворону»

Вони тривають на Рівненщині з середини вересня. Повідосляє прес-служба Рівненської ОДА. Окрім цього,
оперативними мобільними групами виявлено знаряддя незаконного видобутку сонячного каміння, 5 одиниць
вогнепальної зброї, боєприпаси, вибухівку та три незаконно ввезені транспортні засоби.
За вказаними фактами правоохоронними органами розпочато 12 кримінальних проваджень Відтак, за словами
керівника Рівненщини, аби зупинити масштабний видобуток бурштину рейдові заходи з протидії незаконному його
видобутку на території області триватимуть і надалі.
Порахувати усіх котів та собак, які живуть у домівках рівнян, а ще щепити їх усіх та видати документи хоче міська
влада. Навіть придумали порядок цієї процедури. Мовляв, таким чином у місті зуміють контролювати кількість
безпритульних тварин. За чий кошт реєструватимуть котиків та собачок і для чого реєстр домашніх чот ирилапих
Рівному - у спеціальному репортажі Ірини Ничипорук.
Кіт Мур хай і без родоводу та вже понад десять років почувається господарем у квартирі, де мешкає сім'я пані
Валентини. Жінка каже: за усі роки кіт побував на вулиці лише кілька разів, та й то здебільшого на руках у когось з
господарів. Реєструвати таких тварин вона не бачить сенсу. Бо ж повністю домашні, навряд загубляться. А от про
здоров'я домашнього улюбленця кожен господар і так мав би подбати.
А от джек-рассел-тер'єр Максимус рівнянина Ігора вже має усі необхідні щеплення і документи. Навіть
міжнародний паспорт. Ігор переконаний реєстрація домашніх тварин - справа обов'язкова і потрібна. І не лише для
Рівного, а й для всієї країни.
Т а більша проблема, каже Ігор, це безпритульні собаки. Саме їх найчастіше бояться діти та скаржаться дорослі.
Тож, переконує чоловік, не можна оминути і цього аспекту питання.
Затвердити порядок реєстрації домашніх котів та собак у Рівному спробували на засіданні міськвиконкому ще у
середині жовтня. Т а тоді почули зауваження - тож розгляд документу відклали.
Значна частина безпритульних тварин на вулицях Рівного - це викинуті з дому колись улюбленці або ж привезені зза меж міста цуценята й кошенята, яких просто немає куди подіти господарям.
Сам документ передбачає внесення даних про домашніх котів та собак у єдину електронну базу, чіпування тварини,
щеплення та виготовлення документів на неї. Усе це, звісно, не безкоштовно. Т ож платити потрібно буде самим
власникам. Скільки - іще не визначено. За словами Тамари Лук'янчук, сума порівняно невелика - близько двох
сотень гривень. Т а і це для декого гроші. На іще один фінансовий аспект справи звертає увагу і організація
"Зоозахист Рівне".
Саме ці сплати, на думку пані Алли, призведуть до збільшення кількості безпритульних тварин. Бо ж коштів на це у
тих, хто утримує двоє-троє собак чи котів може просто не вистачити. Тож домашній улюбленець може опинитися на
вулиці.
Насправді ж реалізувати на практиці реєстрацію домашніх тварин не так просто, переконані зоозахисники.
Вирішити долю порядку реєстрації домашніх котів та собак все ж має Рівненський міськвиконком. Щоправда вже
нового формату. Як його нові члени сприймуть таку ідею говорити не береться поки ніхто.
Згідно проекту він має прослужити 30 років, та цей час невдовзі збігає. Тому на станції хочуть отримати дозвіл для
подальшої роботи енергоблоку.
Чи є на це підстави - розповість.
Спочатку розраховували, що на таку покупку піде мільйон вісімсот тисяч гривень, втім зуміли дещо зекономити, і на
решту грошей планують купити ще майже півсотні новеньких контейнерів.
До слова, частину з запланованих нових сміттєвих баків для збору пластикових пляшОк днями вже привезли до
Рівного.
Активісти зафіксували випадки отруєння собак в мікрорайоні Боярка. Про це повідомляє ІА «Ервеюей» з
посиланням на Громадську Оорганізацію «Зоозахист-Рівне».
Додамо, що захисники тварин уже не раз звинувачували комунальників у негуманному ставленні до тварин. За їх
словами, саме комунальні служби причетні до масових отруєнь псів.
Сьогодні снігом накрило два північні райони Рівненської області - Дубровицький і Рокитнівський. Місцеві жителі
виклали фотографії першого снігу в соцмережах. "Шляховики не виводили техніку розчищати дороги, бо сніг
швидко розтанув", - розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг у Рівненській області Микола
Козачок. За його словами, дорожнє полотно мало температуру +1, а при такому температурному режимі чистити
дорогу не потрібно, - пише СЕГОДНЯ.ua
Найчастіше птаха-альбіноса помічають на Здолбунівщині (Рівне нсь ка область).
Ще літом здолбунівчани поширювали у соцмережах фото «білої ворони». Білий птах постійно літав у зграї чорних і
за словами очевидців, нормально з ними співіснував. А нещодавно галку-альбіноса помітили рівненські екологи, які
досліджували міграцію птахів біля села Богдашів Здолбунівського району.
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Операція „Новорічна ялинка‖

Програма „Перехрестя
правди‖ Сміттєзвалище в

З метою забезпечення державного контролю за заготівлею, реалізацією новорічних ялинок та недопущення
самовільних рубок шпилькових насаджень у передноворічний період Державною екологічною інспекцією у
Рівненській області передбачено проведення ряду заходів із посилення контролю за охороною лісів від незаконних
рубок, за дотриманням вимог законодавства при реалізації новорічних ялинок у місцях їх продажу.
Згідно доручення Голови Держекоінспекції України екологічною інспекцією у Рівненській області створені робочі
рейдові групи, до складу яких включено державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища,
представників державної лісової охорони та громадських інспекторів з охорони довкілля.
Нагадуємо, що у разі встановлення незаконного добування хвойних дерев згідно ст. 65 КУпАП «Незаконна порубка,
пошкодження та знищення лісових культур і молодняка» посадові особи будуть притягнуті до адміністративної
відповідальності у вигляді штрафу на суму від 119 до 204 грн, громадяни від 85 до 170 грн. Крім цього,
відшкодовується заподіяна шкода за кожну зрубану ялинку діаметром у корі біля шийки кореня 10 см і менше в
розмірі 188,8 грн., 10,1-14 см – 332,65 грн., 14,1-18 см – 854,09 грн.
Лісокористувачам області відпуск заготовлених ялинок дозволяється тільки за наявності на їх спилі (зрубі) або
комлевому стесі відпускного (товарного) клейма з видачею супроводжуючих документів. Єдиним документом на
право перевезення новорічних ялинок по території області є товарно-транспортна накладна встановленого зразка з
відповідними відмітками відвантажувача, видана лісогосподарським підприємством.
У передноворічний період традиційно буде організовано виїзну торгівлю новорічними ялинками, гілками та
композиціями, де ялинки можна буде придбати на законних підставах.
Нехай прекрасні зимові свята принесуть всім мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Нехай у Вашому
житті панують гармонія та удача!
В.о. директора департаменту екології та природних ресурсів надав інтерв’ю щодо ситуації з сміттєзвалища в с.
Здовбиця Здолбунівського району
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Слідами буревію: на
Рівненщині енергетики
відновлюють людям світло

Зараз аварійні бригади енерг етиків відновл юють світл о у мешканців Рівненщини. Ц е насл ідки буревію, я кий вчора ввечері
пройшовся Рівненським та північними районами обл асті. В результаті без світла залишилися 46 населених пунктів, повідомляє
прес-секретар Р івнеобленерго Андрій Пермяков, найбільш постраждав Володимирецький, Млинівський, Здолбунівський та
Березнівський райони.
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У Рівненській області
рятувальники навчають
громадян як запобігти
пожежам під час зимового
періоду
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Програма „Громадська
приймальня‖

В умовах зимового періоду ситуація з пожежами та загибеллю людей у житловому секторі громадян набуває
особливої гостроти. Головними причинами трагедій є порушення протипожежних вимог при влаштуванні та
експлуатації приладів пічного опалення, електрообладнання, а також необережність громадян у поводженні з
вогнем. З огляду на це, фахівці Дубенського міськрайонного сектору Головного управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій спільно з працівниками соціальних служб та працівниками сільських рад, вживають
відповідні профілактичні заходи.
Так, 16 грудня було проведено чергове профілактичне відпрацювання приватного житлового сектору. Цього разу на
території Малосадівської сільської ради. Особлива увага під час відпрацювання приділялась помешканням осіб
похилого віку, інвалідів, багатодітних та неблагонадійних родин.
Рятувальники спільно з представниками органів місцевого самоврядування та соціальними працівниками під час
рейду перевірили стан приладів опалення та електромереж, вказали на наявні недоліки, роз’яснили основні правила
безпечної поведінки у побуті та вручили відповідні листівки і пам’ятки.
Слід зазначити, що такі профілактичні відпрацювання здійснюються по всім населеним пунктам району, але
найбільша увага приділяється тим, що найбільш вражені пожежами та де мали місце випадки загибелі людей на них.
Заходи, що вживаються, направлені на те, аби переконати населення більш відповідальніше ставитися до вимог
пожежної безпеки, що в свою чергу допоможе зменшити кількість пожеж і трагічних випадків на них. Рейдові
перевірки проводитимуться протягом усього опалювального сезону.
Представник департаменту екології та природних ресурсів прийняв участь у програмі „Громадська приймальня‖
стосовно екологічної ситуації в області

місті Здолбунів

93.

OGO.ua

27.12.2015
Рівняни: "Ми проти
насіннєвого заводу"Група
рівнян протестує проти
будівництва складу
зберігання пестицидів.
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Пані Марія на вулиці Рівненській проживає вже більше двох десятків років. Каже, раніше проблем з екологією не
було. Все почалося минулого року. На її обійсті з незрозумілих причин посохли туї, що росли до цього роками.
Жінка впевнена, що це пов’язано лише з одним – шкідливою діяльністю підприємства Т ОВ «Рівненський насіннєвий
завод «Євронасіння», що знаходиться лише в кількохстах метрах від її будинку. Підтвердити свої припущення якось
документально, зрозуміла річ, пенсіонерка не може, оскільки це мали б зробити відповідні контролюючі інстанції.
Натомість, жінка стверджує, що проблеми через шкідливу діяльність підприємства виникли не лише в неї одної, а й в
її сусідів.
- У сусіда Миколи цього року взагалі всі голуби повиздихали. Ще в однієї знайомої, яка живе поруч на вулиці
Курчатова, кури, - обурюється пані Марія. – А нам розказують, що нічого шкідливого на цьому підприємстві немає.
Запевняють, що якийсь там цех по протравлюванню насіння вже кілька років як не працює. Чого ж тоді вантажівки
на територію підприємства, а потім назад їздять одна за одною щодня?
Пані Галина з вулиці Курчатова, коли дізналася про громадські слухання, теж прийшла висловити свою позицію.
Жінка не бажає жити поруч із хімічним виробництвом.
- Ми не проти, щоб тут була адміністративна будівля підприємства. Але ж не хімічне виробництво. В цьому районі
стоять шість ретрансляторів. Нам сюди ще хімію і все – можна протягувати ноги, - каже жінка.
Окрім цих двох жінок, вчора ввечері під стінами адміністративної будівлі підприємства «Рівненський насіннєвий
завод «Євронасіння», що на вулиці Курчатова, 62-а у Рівному зібралося ще близько двох сотень обурених мешканців
прилеглих житлових масивів. Люди прийшли на так звані громадські слухання, які планувало провести керівництво
підприємства. Єдиним питанням цих громадських слухань мало стати – запуск нової німецької лінії по
протравлюванню насіння і складу зберігання шкідливих речовин.
Оскільки це виробництво шкідливе і знаходиться поруч із житловими забудовами рівнян, адміністрація
підприємства, згідно з чинним законодавством, розмістила в газету оголошення про проведення громадських
слухань. Однак, дізнавшись, що прийдуть мешканці навколишніх вулиць, слухання скасували. До людей вийшов
чоловік, який не представився, але назвався представником адміністрації підприємства і повідомив, що вимушені
були скасувати громадські слухання, оскільки не мають на руках усіх необхідних висновків. Мовляв, будуть
документи – буде і тема для розмови.
- Ми взагалі могли б ці слухання не проводити, оскільки в нас була стара чеська лінія по протравлюванню насіння,
котра мала всі необхідні дозволи. Вона вже чотири роки як не працює. Зараз ми вирішили її модернізувати новою –
німецькою, що не матиме жодних шкідливих викидів. Тож вирішили запитати думку людей, які живуть поруч, резюмував представник Т ОВ «Рівненський насіннєвий завод «Євронасіння».
Така відповідь людей не задовольнила і вони вирішили: оскільки зібралися, то проведуть обговорення самі. Т им
більше, що на цю зустріч прийшли не лише мешканці з навколишніх вулиць, а й представники міської влади,
санстанції та місцеві депутати.
Взагалі, проти такої ініціативи підприємства висловилося багато представників місцевого самоврядування. Зокрема,
депутат Рівненської обласної ради Володимир Валявка, до якого зверталися мешканці вулиці Курчатова, впевнений,
що подібного хімічного підприємства взагалі на території міста бути не може. Незалежно від того, витримані там
санітарні норми, чи ні. Мовляв, для одних це бізнес, а для інших – здоров’я. Т акої ж думки і депутат Рівненської
міської ради Анатолій Чугуєвець, який свого часу був активним борцем проти будівництва іншого шкідливого
об’єкту на вулиці Басівкутській.
- Пам’ятаєте, як хотіли звести заправку прямо під вікнами людей. До речі, у них були всі необхідні дозволи і
погодження, тому довелося довго воювати в судах. У даному випадку одразу треба дати зрозуміти керівництву
«Євронасіння», що люди проти цього будівництва, бо їм тут жити.
Не менш категоричним у своїх висловлюваннях був і заступник міського голови Рівного Сергій Васильчук.
Чиновник взагалі каже, що підстав проводити ці громадські слухання у керівництва підприємства не було.
- Вони хочуть побудувати тут лінію протруювання зернових культур. Жодних висновків, що то за лінія, які її
технічні характеристики, наскільки вона шкідлива для людей, та які межі захисної зони, немає. Тому і говорити нема
про що.
На боці рівнян виступила і санстанція. Представник цієї служби повідомила, що ТОВ «Рівненський насіннєвий завод
«Євронасіння» справді звертався до них із проханням провести обстеження земельної ділянки, де хочуть провести
реконструкцію та добудову приміщення для зберігання пестицидів. Однак їм відмовили, оскільки санітарно -захисна
зона до житлових та громадських забудов має складати 200 метрів. В даному ж випадку вона значно менша.
Зважаючи на одностайність позицій, місцеві мешканці склали звернення на ім’я міського голови
Рівного Володимира Хомка, в якому вказали про своє небажання жити поруч із хімічним виробництвом. Під цим
звернення підписалося більше двохсот людей, які проживають поруч.
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