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Про надання інформації
На Ваш запит на інформації від 02.03.2020 інформуємо.
1. З метою пошуку іншої території для розміщення полігону твердих
побутових відходів Луцькою міською радою неодноразово було проведено
зустрічі з головами навколишніх територіальних громад, під час яких
розглядалися пропозиції нового місця для розташування полігону. Пошуки
надалі тривають.
2. За кошти міського бюджету у 2018 році було закуплено та встановлено
лінію для сортування твердих побутових відходів з накриттям (загальною
вартістю – 6 млн 990 тис. грн), яка працює щодня в дві зміни (вул. Героїв
Крут, 7) Також для потреб сортувальної лінії придбано прес для відходів
вартістю 810,0 тис грн та навантажувач «BOBCAT» вартістю – 700,0 тис. грн.
Для потреб полігону ТПВ в с. Брище придбано фронтальний навантажувач за
600,0 тис. грн. А силами ЛСКАП «Лукцькспецкомунтранс» бульдозер С-120 за
200,0 тис. грн.
Міською радою у 2019 році був закуплений та встановлений новий
сортувальний комплекс (тендер, сума – 8 млн 300 тис. грн) на полігоні в
с. Брище. Його запуск заплановано у весняний період 2020 року, в результаті
чого буде значно зменшено навантаження на діючий полігон та створено нові
робочі місця для жителів навколишніх населених пунктів.
3. З приводу вирішення питання будівництва нової черги полігону,
станом на 06.03.2020 виготовлено проєкт «Реконструкція старої частини
полігону для збору твердих побутових відходів в с. Брище (з рекультивацією
земельного покриву), Луцького району Волинської області» згідно з укладеним
договорем з ТзОВ «ДІПРОКОМУНБУД» інститут з проектування об’єктів
комунального будівництва м. Харків.
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Цим проєктом передбачено рекультивацію старого полігону з
заповненням провалів, що утворились внаслідок природного просідання
накопичених відходів, що дає змогу продовжити захоронення міських
побутових відходів на час будівництва та введення в експлуатацію нової черги
полігону. В бюджеті Луцької міської територіальної громади на 2020 рік
передбачено 10 млн грн на реконструкцію полігону ТПВ в с. Брище з
розширенням.
З метою недопущення виходу фільтрату з території полігону в с. Брище,
реагуючи на зауваження жителів навколишніх населених пунктів, ЛСКАП
«Луцькспецкомунтранс» додатково було проведено відсипку дамби з
ущільненням ґрунту. Для відкачування фільтрату встановлено переносну
помпу. Відкачування проводилось на поверхню тіла полігону відповідно до
вимог експлуатації.
Вивчається досвід по встановленню на території полігону ТПВ сучасної
установки контейнерного типу для знезараження фільтрату.
За результатами додаткових робіт, які проводяться постійно на карті
захоронення ТПВ та проведення ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»
спостережень, контрольних замірів за 2019 рік – переглянуто дані паспорту
місця видалення відходів на полігоні ТПВ в с. Брище.
Перший заступник міського голови

Григорій НЕДОПАД

Надія Коленда 775 160
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