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Події

ПРИВАТИЗАЦІЯ НЕЗАКОННИЙ ПРОМИСЕЛ 

Держмайно можуть продати і по 100 гривеньУ Ківерцях зловили викрадача 
телефонних кабелів

У Ківерцях міліціонери впійма-
ли злодія, який викрадав теле-

фонний кабель. У 2011 році було 
скоєно сім таких крадіжок, а три 
зареєстровано у 2012 році, повідо-
мили в СЗГ УМВС України у Во-
линській області.

Як свідчили докази, злодю-
га працював уночі — з третьої до 
п’ятої години. Такий графік злочи-
нець обрав невипадково, адже па-
труль, який заступав для охорони 
громадського порядку, працював у 
місті тільки до третьої ранку.

Однак у цю ніч крадієві не по-
щастило. Було створено кілька 
груп із працівників райвідділу мі-
ліції. І результат не забарився: пра-
воохоронці затримали 25-річного 
місцевого мешканця Ігоря, який 
намагався скоїти крадіжку кабелю. 
У затриманого були всі необхідні 
інструменти: гострозубці, сумка 
для кабелю та нехитрий винахід у 
вигляді телескопічної вудки, з до-
помогою якої спритник діставав 
кабель. Після цього злодій ішов до 
лісу, де випалював кабель, оскіль-

ки цікавив його лише кольоровий 
метал — мідь. Таким способом мо-
лодик заробляв на життя, оскільки 
кращої роботи, як зауважив затри-
маний, не міг знайти. 

Підозрюваний зізнався у ско-
єнні більше десятка крадіжок. 
Порушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого 
ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. 
Триває слідство.

В маневицьких лісах більшає звірини

«Відомості» вже писали про те, що 
майже вісім тисяч гектарів колків-
ських угідь обласна рада надала у 
користування приватній фірмі «Ху-
берт» терміном на 15 років. Справа 
тягнулася ще з літа минулого року, 
обростала дискусіями та супереч-
ками. В управлінні лісового госпо-
дарства переконували, що держав-
ним лісгоспам важко утримувати 
угіддя, тому єдиний вихід — надати 
їх у користування приватникам. 
Місцеве населення протестувало, 
мовляв, нема чого віддавати тисячі 
гектарів лісу волинському бізнес-
мену Василю Столяру, який, як відо-
мо, через ТзОВ «Феміда-Інтер» уже 
користується майже 19 тисячами 
мисливських угідь Городоцького, 
Маневицького та Колківського 
держлісгоспів.

«Відомостям» тоді не вдалося 
зустрітися з директором фірми «Ху-
берт» Вадимом Зимоніним. Одначе 
нещодавно він особисто зателефо-
нував до редакції та запросив жур-
наліста поїхати на колківські землі 
разом із представником управлін-
ня охорони навколишнього серед-
овища, аби на власні очі побачити, 
у якому стані угіддя та яка там во-
диться звірина. По-науковому це на-
зивається провести облік звіра або 
ж таксацію.

Вирушили ми з самого ранку. 
Коли ж дістались автомобілем Град-
дівського лісництва, яке ще поки 
юридично належить Колківському 
лісгоспу, нас зустрів майстер лісу 
Петро Манзюк і порадив далі їха-
ти на санях, мовляв, жоден джип не 
підкорить глибинних лісових доріг. 
Тож, запрігши двійко коней у сани, 
наша бригада подалася на огляд. Пан 
Манзюк розповів, що у тій частині 
лісу, де ми проїжджали, ні влітку, ні 
навесні не ступає нога навіть лісни-
чого — місцевість надто заболочена. 
Коли ж усе замерзло, є шанс огляну-
ти територію. Проте тварин навіть 
у незайманих лісах ми не побачили, 
лиш де-не-де виднілися сліди козуль, 
зайців і лося.

Заступник начальника відділу 
заповідної справи обласного управ-
ління охорони навколишнього се-
редовища Дмитро Савчук каже, що 
в денну пору, особливо взимку, тва-
рин, навіть при умові, що їх багато, 
навряд чи можна побачити. Хоча, 
за інформацією, яку надали у відді-
лі заповідної справи, станом на по-
чаток цього року на восьми тисячах 
гектарів колківського лісу, які хоче 
орендувати «Хуберт», налічується 
всього п’ять лосів, 40-50 козуль і 
п’ятнадцять кабанів. Найбільше на 
угіддях зафіксовано зайців-русаків 
— близько 250 особин. 

І пан Савчук, і лісничий Манзюк 
наголошують, що тварин побільшає, 
якщо їх підгодовувати та забезпе-
чити їм надійну охорону від бра-
коньєрів. Такої ж думки і власник 
«Хуберта» Вадим Зимонін. Аби не 
бути голослівним, він запропонував 
переїхати до сусідніх угідь — у Со-
фіянівське лісництво Маневицького 
лісгоспу, яким ТзОВ «Феміда-Інтер» 
користується вже дванадцятий рік. 
(Якщо читач ще не зрозумів, то до-
кументаційно угіддя передаються 
фірмі «Хуберт», одначе фактичним 
користувачем будуть ті ж самі люди 
в особі депутата обласної ради Васи-
ля Столяра.)

Дорогою до Софіянівки водій 
зупинився, аби підвезти жіночку до 
села. Журналіст «Відомостей» поці-
кавилась, як живеться у віддалено-
му населеному пункті, чи, бува, не 
страшно мешкати під лісом. На це 
жінка повідала, що не страшно, про-
те, каже, кабани докучають. Мовляв, 
минулого року на городі, що під са-
місіньким лісом, садити картоплю 
відмовилася, бо з кабанами бороти-
ся немає сили. 

— Мисливські угіддя — як Кол-
ківського лісгоспу, так і «Феміди-
Інтер» — є хорошими за класом бо-
нітету, тобто за якісним показником 
угідь для розмноження й утримання, 
— розповів Дмитро Савчук. — Тут 
є природна кормова база, захисна 
база, тобто місця, де тварини можуть 
приводити на світ потомство та пе-
ребувати у спокійному стані, де не 
ведуться рубки лісів. Але за даними 
минулорічного обліку, до якого були 
залучені й наші спеціалісти, видно, 
що в мисливських угіддях «Феміди-
Інтер», як торік, так і станом на сьо-
годні, кількість тварин перебуває 
на оптимальному рівні — саме таке 
навантаження можуть витримати ці 
лісові масиви. Більше звірини вже 
нема потреби утримувати, бо вона 
почне завдавати шкоди і лісовим 
культурам, і фауні загалом.

Прибувши до місця базування 
охорони Софіянівських угідь, зна-
йомимося з єгерями. Щоденно на 
угіддях площею майже 19 тисяч гек-
тарів патрулює по дві машини. Пері-
одично єгері виїжджають у рейд на 
чотирьох-п’ятьох автівках. На снігу 

слідів звірів тут дещо більше, ніж на 
колківських угіддях. Вдалося навіть 
побачити козулю та дикого кабана.

До речі, щодо тварин. До рук 
«Відомостей» потрапив договір про 
умови ведення мисливського госпо-
дарства між обласним управлінням 
лісового та мисливського господар-
ства та «Фемідою-Інтер». У ньому 
йдеться про те, що станом на 2001 
рік чисельність мисливських тварин 
у Софіянівських угіддях становила: 
лосів — 10, козуль — 220, кабанів — 
14, зайців-русаків — 160. 

У відділі заповідної справи об-
ласного управління охорони навко-
лишнього середовища показали акт 
обліку мисливської фауни станом 
на 30 січня 2012 року. Згідно з цим 
документом, лосів побільшало на 
26 особин, козуль — на 130, кабанів 
стало більше вдесятеро, прибуло й 
десяток зайців-русаків. Крім того, в 
софіянівських лісах стали помічати 
лисиць, видр, куниць, тхорів і благо-
родних оленів.

Єгер Анатолій Медведюк, який 
згодився провести екскурсію кіль-
кома кварталами лісу, розповів, що 
кількість браконьєрських облав 

зменшується з появою цілодобової 
охорони. Одначе поодинокі випадки 
таки трапляються. 

— От сьогодні, — каже Анатолій, 
— двічі за півдня зловили тих самих 
браконьєрів. Раз упіймали — зро-
били попередження, через годину 
знову робимо об’їзд — і ті ж самі по-
трапляють нам до рук. Ну зловлять 
вони тих куниць, продадуть, гроші 
проп’ють, а кому з того користь?

Розповів єгер і про масштабні 
операції браконьєрів, тільки довести 
їхню провину навіть у судах, каже, 
часом буває важко.

«Відомості» побували і на кормо-
вій базі «Феміди-Інтер». За словами 
пана Медведюка, для підгодівлі тва-
рин заготовлено 60 тонн кукурудзи, 
козулям в’яжуть спеціальні віники з 
сіна і частують звірину делікатесом 
— сіллю.

Вадим Зимонін переконує, що 
колківські угіддя не постраждають 
від передачі у приватне користуван-
ня. Навпаки, каже, звір, зрозумівши, 
що його годують, підтягнеться з су-
сідніх лісів.

Ірина КОСТЮК

У лучанина вилучили 
вибуховий пристрій
Працівники управління карного розшуку 
УМВС України у Волинській області за місцем 
тимчасового проживання 29-річного лучани-
на Тараса П. виявили вибуховий пристрій із 
детонатором. Згідно з висновком експерта, 
вилучено речовину бризантної дії на основі 
тротилу (вага — 155 грамів). Триває перевір-
ка. «Піротехніку» світить покарання у вигляді 
позбавлення волі строком від двох до п’яти 
років.

Залицяння закінчилися 
ножовим пораненням
У Луцький міськвідділ міліції надійшло повідомлення 
про те, що в центральну міську лікарню з різаною про-
никаючою раною доставлено 29-річного жителя облас-
ного центру Віктора. Згодом правоохоронці встановили, 
що ножове поранення йому наніс 18-річний лучанин 
Назар. У ході слідства з’ясувалося: чоловіки разом роз-
пивали спиртні напої. Коли добряче захмеліли, Віктор 
почав чіплятися до подруги власника квартири Назара. 
Виник конфлікт, унаслідок якого останній не стримався, 
взяв зі столу ніж і встромив його в бік своєму товаришу. 

Водиться у маневицьких лісах і дикий кабан

До 70 мільярдів гривень має 
отримати державний бюджет 

України від приватизації та управ-
ління державним майном у 2012-
2014 роках. Саме 2014-й має стати 
роком завершення приватизації як 
широкомасштабного соціально-
економічного проекту. «Відомості» 
поцікавились, що ж залишилося 
продати на Волині.

Свого часу волинські привати-
затори увійшли в історію тим, що 
першими в державі ще у 1993 році на 
комерційному конкурсі продали два 
об’єкти — магазин «Турист» і тор-
говельне підприємство «Елегант». 
Після цього приватизаційні процеси 
пішли настільки швидко, що до по-
чатку «нульових» по суті були роз-
державлені всі великі та стратегічно 
важливі підприємства — луцькі ав-
томобільний, шовковий, підшипни-
ковий заводи, Ковельський дерево-
обробний тощо. 

Про те, що в області мало що за-
лишилося розпродати з державного 
майна, свідчать і плани, доведені 
«згори». Зокрема, у 2012 році від 
приватизації волинських об’єктів 
має надійти 420 тисяч гривень. Це з 
десяти мільярдів, передбачених у ці-
лому по Україні. 

У регіональному відділенні Фон-
ду держмайна погоджуються, що ве-
ликих об’єктів, за які можна було б 
узяти солідні гроші, не залишилося. 

— У першому кварталі ми про-

понуємо до продажу п’ять об’єктів, 
— зазначила начальник відділу ре-
формування власності й оцінки май-
на відділення Фонду держмайна у 
Волинській області Тетяна Скворцо-
ва. — Це група інвентарних об’єктів 
Кортеліської експлуатаційної діль-
ниці, що знаходяться на балансі Рат-
нівського міжгосподарського управ-
ління водного господарства, будівля 
компресорного цеху ліквідованої 
газокомпресорної станції у Ратному 
(продається з земельною ділянкою), 
два недобудовані двоповерхові бу-
динки у Нововолинську та недобу-
дований Будинок мисливця у селі 
Лобачівка Горохівського району. 

Як бачимо, перелік об’єктів не 
надто привабливий. За словами пані 
Тетяни, деякі з них уже виставлялися 
на аукціон. Одначе покупця на них 
не знайшлося. Можливо, через ціну. 
Зокрема, двоповерховий будинок 
у Нововолинську оцінено у понад 
724 тисячі гривень із ПДВ. Ще треба 
вкласти гроші у завершення будів-
ництва. Надто дорого виходить. А 
знижувати ціну в Фонді держмайна 
наразі права не мають. Поки що. 

Аби «позбутися» таких об’єктів, 
у Києві придумали вихід: для ре-
алізації малопривабливих пакетів 
акцій знято обмеження щодо ціни 
знизу, дозволено також дробити їх, 
продавати на біржі та пропонувати 
до реалізації без оголошення ціни.

— Всі ті підприємства, всі ті за-

лишки, всі цехи, які раніше не зна-
ходили покупця, зараз знайдуть 
його. Ми будемо продавати їх за ту 
ціну, яку визначить покупець. Про-
даватимемо, доки їх не куплять. Ціна 
буде знижуватися, проведемо аукці-
они. Ціна падатиме, доки хтось не 
знайдеться і не скаже «купую», — за-
явив на останній прес-конференції 
голова Фонду держмайна Олександр 
Рябченко.

До слова, найцінніші на Волині 
об’єкти — нововолинські шахти та 
«Волиньторф» — приватизовувати 
заборонили. Та не факт, що цю за-
борону не знімуть у 2014 році, коли 
у державі планують завершити про-
цес приватизації.

Наталка СЛЮСАР

Кормові склади «Феміди-Інтер» заповнені кукурудзою

Мисливські угіддя в приватних руках не такі вже й занедбані

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові будівлі. 
Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під магазин. Розглянеться 
варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.


