
За три дні рахування зубрів у 
Звірівському господарстві налічили  
всього 12 особин із 27, про яких 
іще минулого року звітував його 
директор Андрій Шпорук. Однак 
одними лише непорозуміннями у 
Звірові, про які «Відомості» писали 
у минулому номері, не обійшлося. 
Під час підрахунку зубрів у мис-
ливському господарстві виявили 
невідомо ким убитих оленів. Про 
це повідомив у випуску новин теле-
канал «Аверс». 

Як стало відомо тележурналіс-
там, невідомі застрелили дикого ка-
бана, шкіра якого лежала у кімнаті 
для розбирання туш тварин, а со-
баки, треновані для ловлі здобичі, 
роздерли трьох оленів. Директор 
Звірівського МГ Андрій Шпорук 
навідріз відмовився спілкуватися 
з журналістами і втік до лісу. Не-
бажання розмовляти аргументував 
тим, що не має часу. Ліцензії на по-
лювання представникам ЗМІ ніхто 
не показав. 

Такі підозрілі факти та неадек-
ватна поведінка пана Шпорука свід-
чать самі за себе. Як висловлюються 
захисники природи, у Звірові «роз-
вели бардак», якому треба покласти 
край. 

Оминути увагою все те, що ста-

лося всього за два дні перевірок у 
Звірові, не міг начальник обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства Богдан Колісник. У 
четвер, 17 січня, він зібрав журна-
лістів на прес-конференцію. Відвер-
то кажучи, краще б він її не скликав. 
По-перше, за словами самих лісів-
ників, їхнє управління жодного сто-
сунку до зубрів не має. По-друге, те, 
що відбулося на зустрічі з журналіс-
тами, швидше нагадувало шкільні 
розбірки. Якщо вже є непорозумін-
ня між паном Колісником і головою 
обласного товариства охорони при-
роди Віктором Комаровим, то варто 
було б обговорити спірні моменти 
наодинці, а не поливати один одного 
брудом за спинами та в присутності 
журналістів. 

Перед зустріччю з представни-
ками ЗМІ прес-служба лісівників 
роздала звернення, підписане голо-
вою Товариства лісівників України у 
Волинській області П. М. Сахаруком. 
У ньому відверто звинувачують гро-
мадськість (зокрема голову обласного 
товариства охорони природи Віктора 
Комарова та громадського інспекто-
ра Сергія Григоренка) і журналістів у 
надмірній увазі до зубрів. 

«Зауважимо, що того-таки зубра, 
якого зараз так відстоюють мнимі 
екологи під проводом Григоренка та 
Комарова, у волинські ліси привез-
ли ті ж лісівники. Щоправда, то був 
експеримент. Ніхто не знав, чи при-
живеться тварина на Волині. Та й 
мешкати, щоб зберегтися, вони мали 
б не у ківерцівських лісах, поблизу 
обласного центру, а в тихій шацькій 
стороні… Коли завозили, тварина 
ще не була червонокнижною, а при-
везли її сюди як мисливську для ре-
кламації та використання в подаль-
шому для полювання», — йдеться у 
зверненні. 

З цього звернення виходить, що 
журналісти ще й винні у тому, що 
зубри з волинських лісів зникають!

«Шкода, що сучасні ЗМІ люблять 
саме такі сенсації, не спромігшись 
зробити аналіз, поговорити зі спеці-
алістами… Складається враження, 
що перегавкування цікавіше, ніж 
виважена думка. Вкотре читаємо 
про те, як «екологи» рахують зубра, 
і, повірте, стає бридко. Можливо, то 
занадто грубо, але не з рахівницями 
треба ходити по лісу, а з конкретни-

ми справами», — пишуть далі лісів-
ники.

Богдан Колісник теж особливо 
не шукав фраз, щоб прокоментувати 
катастрофічну ситуацію, яка скла-
лася з зубрами у Звірівському МГ. 
Його обурює, що за прогалини у 
виконанні програми збереження зу-
брів звинувачують лише лісників. 

«Дійде до того, що скоро лісів-
ники ще й тим, хто завагітнів у лісі, 
аліменти платитимуть», — кинув 
Колісник. 

Крім того, чиновник повідомив, 
що він і сам не знає, скільки точ-
но зубрів мешкає на Волині, та й, у 
принципі, це не в компетенції його 
управління. Мовляв, усі претензії — 
до екологічної інспекції та управлін-
ня охорони природного навколиш-
нього середовища. 

Усе б нічого, якби не той факт, 
що саме управління лісового та мис-
ливського господарства завозило 
зубрів, від яких вони так відхрещу-
ються, на Волинь як у 1965-му, так і у 
2010-му роках. 

Пан Колісник каже, що у 1965 
році в уманські ліси привезли шіс-
тьох самців і дев’ятьох самиць, але 
зроблено це було передчасно. Він на-
зиває це рішення «суто адміністра-
тивним». Починаючи з того часу, аж 
до 2000 року у волинські ліси приво-
зили іноземних мисливців для про-
мислового полювання. Увагу зубрам 
почали приділяти якраз із початку 
2000-х, коли Богдана Івановича і 
призначили начальником управлін-
ня. 

Відтоді та до сьогодні, зі слів 
Колісника, лісники доглядають і го-
дують зубрів «винятково через гро-
мадську позицію». Лісівники ствер-
джують, що вирішити проблему зі 
зникненням популяції зубрів самі не 
в змозі. Для початку, наголосив пан 
Колісник, треба, щоб Мінприроди 
виділило 200 тисяч гривень для на-
укового обґрунтування того, чому 
зникають зубри, а вже потім — мір-
кувати, що робити далі. 

Як завжди, позиція чітка: дай-
те гроші, а ми тоді вже поміркуємо, 
скільки зникло та чому. Тим часом 
тварини десь діваються. Хто їх «від-
ловлює», можна лише здогадува-
тись. А найголовніше те, що, як за-
вжди, немає винного. 

Лариса ШЕВЧУК

На Волині двоє працівників 
Державтоінспекції — капітан 

міліції Сергій Мельничук і стар-
ший лейтенант міліції Сергій Су-
нічук — допомогли мешканці Ма-
невиччини врятувати стареньку 
матір і будинок від пожежі. 

Двоє працівників ДАІ у скла-
ді автомобільного наряду були на 
службі в селі Старосілля Мане-
вицького району. Проїжджаючи 
повз будинки, відчули запах диму. 
До них звернулася жінка з прохан-
ням допомогти врятувати її матір 

із будинку, де виникла пожежа. 
Міліціонери миттю кинулися 

в хату, щоби вивести стареньку на 
вулицю:

— Жінка після тяжкої хвороби 
не може самостійно пересуватися, 
тож ми допомогли їй вийти з за-
димленого приміщення, — прига-
дує Сергій Мельничук.

Переконавшись, що життю жі-
нок нічого не загрожує, кинулися 
ліквідовувати пожежу. 

— Ми викликали працівни-
ків МНС, самі ж кинулися гасити 
пожежу вогнегасником, але він 
виявився неефективним, тому 
взялися носити відрами воду, — 
розповів Сергій Сунічук. 
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Події

У Луцьку відстоювали права політв’язнів 

Даішники врятували пенсіонерку 
та її будинок від полум’я 

У вівторок 22 січня, відбувся мі-
тинг-пікет, метою якого було 

припинення політичних репресій 
та ув’язнень. Акція пройшла біля 
стін відділення Прокуратури Во-
линської області. 

У мітингу брали участь осеред-
ки опозиційних політичних ор-
ганізацій Луцька, зокрема «Бать-
ківщина», «Свобода», «УДАР», 
«Фронт змін». Також до акції до-
лучилися мешканці міста. 

За словами депутата Луцької 
міської ради Сергія Григоренка, 
всі демократичні сили Луцька цьо-
го дня зібралися разом для того, 
щоб сказати «ні» політичним ре-
пресіям. Окрім цього, депутат по-
відомив, що підготовлено лист до 

Генерального Прокурора України 
Віктора Пшонки. «Ми зареєструє-
мо цей лист офіційно як вимогу до 
Генпрокурора України задля при-
пинення знущань над Тимошенко 
й іншими політичними в’язнями», 
— повідомив Сергій Григоренко. 

«Акція протесту проходить 
цього дня, адже політичні репре-
сії стали нормою життя держави», 
— зазначив голова міської органі-
зації партії «Свобода» Святослав 
Боруцький. 

А лідер міської організації 
партії «УДАР» Андрій Ростока на-
голосив, що вони долучилися до 
цього мітингу, щоб показати, що 
українці не раби. 

Андрій ГЕРАСИМЧУК

В Україні з’явиться ще один 
державний банк 
Державна програма активізації розвитку економіки 
України на 2013-2014 роки, розробку якої до лютого 
має завершити уряд, передбачає створення цього 
року Державного банку розвитку, повідомив перший 
віце-прем’єр Сергій Арбузов. «Це буде банк першого 
рівня, який надаватиме ресурси комерційним банкам, 
щоб ті видавали довгострокові кредити на модерніза-
цію», — сказав він. Джерелами фондування Держбанку 
розвитку буде бюджет і залучення фінансування під 
державні гарантії. 

Нова система реєстрації 
автомобілів дала збій 
Єдина база ДАІ, яка повинна була спростити ре-
єстрацію авто, поки, навпаки, ускладнила роботу 
автосалонів. Про це пише «Комерсант-Україна». Вже 
близько тижня в Україні не реєструються автомобілі. 
Причиною цього став збій нової Національної авто-
матизованої інформаційної системи ДАІ. Заступник 
міністра МВС Сергій Лекарь пояснив, що повноцінно на 
нову систему ДАІ перейшла тільки тиждень тому і люди 
на місцях не відразу зорієнтувались, як нею користу-
ватися. 

225
стільки мільярдів доларів 
складе економічний збиток від 
демократичних революцій у 
країнах Близького Сходу та Пів-
нічної Африки, так званої «араб-
ської весни». Про це повідомляє 
портал BreakingViews.

Ринок «Північний» у Луцьку можуть перенести в інше місце 
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Туша вбитого кабана

Ринок «Північний», що в Луцьку 
на 33-му кварталі, треба пере-

носити. Таку думку висловив місь-
кий голова Микола Романюк під час 
особистого прийому громадян після 
того, як один із мешканців приле-
глих будинків прийшов зі скаргою. 

Минулого року жильці багато-
поверхівок, перед якими розмістив-
ся ринок, писали колективну скаргу. 
Транспорт продавців і покупців ба-
зару припаркований на вулиці, що 
веде до будинків. Автомобілі закри-
вають прохід людям і проїзд іншим 
машинам, наприклад, «швидкій до-

помозі» чи екстреним службам. У 
2011 році тут стався прорив труб, 
кілька будинків довго залишалися 
без гарячої води, оскільки під торго-
вими павільйонами не могли знайти 
місце прориву. Крім того, навколо 
ринку накопичується сміття, яке, 
як повідомив скаржник, доводить-
ся прибирати небайдужим мешкан-
цям.

Лучанин звернув увагу міського 
голови на те, що працівники ДАІ в 
ситуацію не втручаються, хоч авто-
мобілі порушують правила проїзду 
та паркування, оскільки там стоять 

відповідні дорожні знаки. Та даіш-
ників у цьому місці не побачиш, 
штрафів порушникам ніхто не ви-
писує. А на вулиці Єршова, де було 
визначено місце для паркування, ма-
шини не ставлять. Адже там, за сло-
вами чоловіка, треба платити гроші, 
а в проході біля ринку сплачувати за 
стоянку не потрібно. 

Микола Романюк пообіцяв, що 
найперше звернеться у ДАІ, а також 
порушуватиме питання про пере-
несення ринку «Північний». Деякі 
пропозиції, сказав міський голова, 
вже є.

Лучанам даватимуть землю під 
будівництво, коли погодять межі міста 

На особистий прийом до Луць-
кого міського голови прийшла 

жінка, яка просила виділити їй зе-
мельну ділянку під індивідуальне 
житлове будівництво. Вона розпо-
віла, що в трикімнатній квартирі 
проживає три сім’ї. Згідно з Кон-
ституцією, громадяни мають пра-
во на одержання кількох соток для 
зведення житла. 

Як повідомила міському голо-
ві жінка, вона не раз зверталась у 
різні відділи, що відають землею, 
та їй відповідають, що черга на 
отримання землі в місті не ведеть-
ся. Мовляв, це не передбачено за-
конодавством. Микола Романюк 
відповів, що такої черги й справ-
ді немає, та більше тисячі лучан 

також звертались у міську раду з 
проханням надати землю під бу-
дівництво. 

Міський голова повідомив, що 
питання виділення землі стане ак-
туальним, коли остаточно буде по-
годжено межі міста сусідніми сіль-
радами. Наразі залишилась одна 
сільська рада, з якою треба погоди-
ти межі. Микола Романюк вважає, 
що до березня-квітня межі Луцька 
затвердять, після чого можна буде 
визначати порядок надання зем-
лі під індивідуальне будівництво. 
Він запевнив, що фахівці почнуть 
працювати над схемою, як, кому і 
де виділятимуть ділянки. Поки ж 
такої схеми нема, бо в місті немає 
вільної землі.

У Звірові знайшли вбитих 
оленів і кабана 


