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Початок на стор. 1 
Міський голова Нововолинська 

Віктор Сапожніков: 
— Перш за все хочу сказати, що 

доля ДП  «Волиньвугілля» для мене 
не байдужа, так як я особисто брав 
участь у його створенні. У вересні 
1998  року мені вдалося зібрати під-
писи, погодження в усіх службах, 
створити проект наказу про ство-
рення виробничого об’єднання, яке 
у 2002 році перетворилось у ДП «Во-
линьвугілля», та підписати його у мі-
ністра вугільної промисловості Сер-
гія Тулуба. І завдяки цьому ось уже 
16 літ шахти працюють, люди отри-
мують заробітну плату й відновило-
ся будівництво шахти № 10 «Новово-
линська». Але я розумів, що копальні 
завжди працювати не можуть, так 
як закінчується термін їх експлуата-
ції та вичерпуються вугільні запаси. 
Тому з метою збереження робочих 
місць та появи нових була створена 
зона пріоритетного розвитку. Але, на 
жаль, після 2004  року її практично 
відмінили. Та за цей час нам вдалося 
створити нові робочі місця, побуду-
вавши низку підприємств. Головним 
питанням для міста був і залишаєть-
ся запуск шахти № 10 «Нововолин-
ська». І я зі свого боку робитиму все 
можливе і неможливе для того, аби 
вона запрацювала. Не розумію, чому 
нинішній міністр енергетики та ву-
гільної промисловості не бачить це 
вугільне підприємство у роботі. Та 
ми намагатимемося довести проти-
лежне. 

Сьогодні прийнято рішення на 
найвищому рівні, а саме — учасни-
ками Коаліції депутатських фракцій, 
до якої входить більшість народних 
депутатів України від конститу-
ційного складу Верховної Ради, які 
проголосували за припинення до-
тування вугільної промисловості й 
розпродаж усіх шахт у випадку, якщо 
не знайдуться покупці. Зауважте: не 
на місцевому чи обласному рівні, а 
на рівні Верховної Ради та Кабінету 
Міністрів. Тому, коли мене гірники 
запитують «Що робити?», я відпові-
даю: «А ви мене питали, коли голосу-
вали?» Голосуємо за одних, а міський 
голова повинен відповідати. Я до-
кладаю усіх зусиль для того, аби збе-
регти робочі місця і створити нові. 
Адже розумію, що із закриттям шахт 
тисячі людей залишаться на вулиці. 
А це не тільки гірники, а й їхні роди-
ни. Тому найперше, що нам потрібно 
зробити, — це усіма доступними і 
недоступними методами домагати-
ся перегляду бюджету на 2015 рік, у 
якому повинно бути фінансування 
на добудову шахти № 10 «Новово-
линська». Жодна шахта не повинна 
бути закрита, доки в роботу не запус-
титься 10-а. Якщо нічого не будемо 

робити, шахти закриють. Ми маємо 
підтримку губернатора Володимира 
Гунчика, який звернувся до Прези-
дента України з пропозиціями щодо 
реформування вугільної промисло-
вості й стабілізації соціально-еконо-
мічної ситуації нашого прибузького 
краю. У зверненні передбачено про-
довження фінансування на добудову 
шахти і відновлення статусу зони 
пріоритетного розвитку. Вже цього 
тижня разом із ним і представника-
ми вугільної галузі їдемо на прийом 
до міністра вугільної промисловості 
й енергетики Володимира Демчиши-
на і будемо вирішувати це питання. 
Коли ж нас не буде почуто, разом із 
профспілками вирішуватиметься 
питання про акції протесту. Якщо 
програма енергетичної незалежності 
України передбачає реформування 
вугільної галузі, а саме приватизацію 
32  шахт, консервацію 24, закриття 
32 вугільних підприємств, хотілося б 
дізнатись: яка доля чекає на гірників 
та їхні родини після ліквідації вугіль-
них підприємств? У цьому випадку 
має бути програма, яка би передба-
чала захист шахтарів. А поки ми її не 
бачимо. 

Депутат Верховної Ради Ігор 
Гузь: 

— На сьогодні є заборгованість 
перед гірниками за листопад. Нам 
вдалося добитися часткової виплати 
зарплатні, але борг залишається. Та 
хочу сказати, що спільними зусил-
лями влади, профспілок і гірничих 
колективів, а також керівництва 
ДП  «Волиньвугілля» та «Львіввугіл-
ля» ми будемо боротися за збережен-
ня вугільної галузі Західного регіону. 

Депутат міської ради, член спіл-
ки шахтарів-інвалідів Віктор Тара-
сенко: 

— Якщо сьогодні ми не відстоїмо 
вугільну промисловість, тисячі гір-
ників лишаться без роботи, а місто 
перетвориться у мертву зону. І про-
блеми виникнуть не тільки у шах-
тарів і їхніх родин — постраждає й 
соціальна сфера регіону. Неможливо 
зрозуміти той факт, що у часи, коли 
в Україні катастрофічно не виста-
чає вугілля, міністерство закриває 
вугільні підприємства, які могли б 
іще працювати. Та найболючішим 
питанням зостається консервація 
шахти № 10  «Нововолинська», яку 
будували і продовжують будувати 
ось уже більше як чверть століття і 
яка є надією вугільної галузі Волині. 
У її будівництво вкладені мільйони, 
і закрити її сьогодні — це вчинити 
злочин. Адже з часом у рік це під-
приємство зможе видобувати близь-
ко мільйона тонн «чорного золота». 
Виникає ще питання до Коаліції, яка 
проголосувала за угоду: що ви змо-
жете запропонувати гірникам, які 
залишаться без роботи? Коли у Вели-
кобританії закривалися шахти у часи 
керування Маргарет Тетчер, шахтарі 
отримували фінансові компенсації, 
а в Україні немає програми, яка б 
захищала гірників. Сьогодні до нас 
приєдналися незалежні профспілки 
вугільної галузі України. І ми разом 
будемо вирішувати гірничу пробле-
му. Якщо буде потрібно, організову-
ватимемо акції протесту біля Верхо-
вної Ради, але робитимемо все, щоб 
вугільна промисловість не загинула. 
Вона — наше дітище, і ми повинні її 
відстоювати. Або ж їй має бути аль-
тернатива. 

Анатолій Мухамеджанов, ви-
давальник вибухових матеріалів 

ВП шахти № 1 «Нововолинська» 
ШУ «Нововолинське»: 

— Сьогодні у гірників до влади 
є три вимоги. Перша — фінансуван-
ня завершення будівництва шахти 
№ 10  «Нововолинська». Друга — не 
закривати шахти, що діють, до пуску 
10-ї. Третя — виплата заборгованос-
ті із заробітної плати. Шахтарі обу-

рені програмою ліквідації вугільних 
підприємств і відсутністю фінансу-
вання 10-ї шахти, для запуску якої 
потрібно  близько 500  млн  грн. Як 
сьогодні можна закривати шахти, не 
прийнявши програми для захисту 
гірників? Це все одно, що викинути 
кілька тисяч людей на вулицю. А в 
кожного сім’я. Куди діватися людям? 
На це питання нам ніхто не дає від-
повіді. І ми змушені самі відстоюва-
ти власні права. 

13 січня шахтарі Нововолинська 
вкотре вийшли на короткострокову 
акцію протесту і перекрили напрям-
ки шляхів сполучення Львів–Ковель. 
До нововолинських гірників при-
єдналися колеги з Червонограда. 
Разом відстоюватимемо свої права. 
Ми, громадяни України, хочемо пра-
цювати на своїй землі. Не тинятися 
по заробітках за кордоном, а бути 
господарями у себе на Батьківщині, 
за яку сьогодні віддають життя ти-
сячі її найкращих синів. Враховуючи 
складну політичну ситуацію, гірники 
категорично проти усіляких політич-
них втручань у їхні справи. У нас є не 
тільки працьовиті руки, а й мудрі го-
лови. І ми будемо самі розв’язувати 
свої проблеми. 

P. S. На шахтарських мітингах, 
які проходять у Нововолинську, від 
гірників можна почути про те, що 
у такій складній ситуації є часткова 
вина профкомів, які недопрацюва-
ли. Інші звинувачують керівництво 
ДП  «Волиньвугілля» та вугільних 
підприємств. Є й ті, хто провину за 
ліквідацію шахт покладає на місь-
кого голову Віктора Сапожнікова, 
депутата ВР Ігоря Гузя, який про-
голосував за прийняття бюджету на 
2015  рік. Також гірники звинувачу-
ють чинну владу, яка не думає про 
людей, а лобіює власні інтереси, за-
криваючи українські гірничі підпри-
ємства, при цьому закупляє вугілля у 
Російській Федерації. Скільки людей 
— стільки думок. Але слід пам’ятати 
про те, що це рішення приймалося 
на найвищому рівні — учасниками 
Коаліції депутатських фракцій, до 
якої входить більшість народних 
депутатів України від конституцій-
ного складу Верховної Ради. Й од-
нією з умов МВФ для вступу до ЄС 
є саме ліквідація або ж приватиза-
ція вугільних підприємств, яка вже 
починає виконуватися. Враховую-
чи критичну ситуацію з нестачею 
вугілля на ТЕС через бойові дії на 
Сході України, Львівсько-Волин-
ський басейн потрібно розвивати, а 
не закривати. Особливі надії покла-
даються на новобудову № 10, яка у 
майбутньому видобуватиме близько 
1 млн т вугілля в рік, так як за чверть 
століття (період будівництва шахти) 
у неї було вкладено мільйони. Крім 
того, вугільні підприємства Західно-
го регіону забезпечують вугіллям дві 
теплові електростанції. 

Як на мене, для розв’язання 
проблеми найперше потрібно всім 
об’єднатись і докласти зусиль, щоб 
переконати чинну владу в необхід-
ності збереження вугільної галузі 
Західного регіону. Що сьогодні й 
робиться. Починаючи з цього тиж-
ня, намічено низку зустрічей із міні-
стром і Прем’єром представників де-
легації Волині та Львівщини, а також 
членами профспілок. Від їх результа-
ту залежить майбутнє шахтарів, які 
готові відстоювати свої права усіма 
способами. Та хочеться додати, що 
деякі політичні сили й люди, які не 
мають жодного стосунку до вугільної 
галузі, намагаються спекулювати на 
гірничих проблемах і використову-
ють їх у власних цілях. Не завадить 
нагадати їм, що у шахтарів мудрі го-
лови і вони самі розберуться. Про-
блеми такого рівня не вирішуються 
під стінами міської ради та будинком 
мера. Підбурювати на подібні вчин-
ки людей, які заробляють важкою 
працею на хліб та щодня ризикують 
життям під землею, а потім насмі-
хатися з них — це не є допомога. Чи 
думатимуть ті, хто сьогодні спекулює 
на проблемах гірників, за який кошт 
заправити автобуси, коли доведеться 
їхати до Києва, яким чином будуть 
проставлятися виходи шахтарям під 
час протестів і що робити далі, якщо 
питання не буде вирішено? Сумніва-
юсь. 

Жанна МАРКОВСЬКА 

Українцям доведеться отримувати 
патенти для роботи в Росії
РФ не буде вводити візовий режим із Україною. Про це повідо-
мив глава ФМС Костянтин Ромодановський в інтерв’ю «Рос-
сийской газете». У той же час, додав чиновник, із 2015 року гро-
мадянам України доведеться отримувати патенти для роботи 
в Росії в загальному порядку. Безвізові мігранти можуть пере-
бувати у федерації без дозвільних документів — патенту на роботу, 
дозволу на тимчасове проживання й інше — 90 днів протягом 
180 діб. Громадяни України не будуть винятком, уточнив керівник 
відомства. Зараз у Росії перебувають близько 850 тисяч людей, 
які залишили Україну у зв’язку зі збройним конфліктом. 

1,1
стільки тисяч гривень за тонну 
платить Україна за вугілля, 
яке видобувається на Донбасі. 
Про це повідомив перший 
заступник міністра енергетики 
та вугільної промисловості 
України Юрій Зюков. 

2

Гірники готуються до нових протестів, 
якщо не буде переглянутий бюджет

Актуально

Литва передала Україні 
елементи озброєння 
Це підтвердив литовський міністр оборони 
Юозас Олекас, передає Delfi.lt. «Це військові 
засоби, як гарно назвав президент Порошенко, 
— елементи озброєнь, тобто те, що потрібно 
Збройним силам України», — сказав міністр. 
Розповісти про допомогу докладніше він від-
мовився. «Ми підтримуємо Україну й готові 
продовжувати надавати їй допомогу», — сказав 
Олекас. 

Неможливо зрозуміти той 
факт, що у часи, коли в 
Україні катастрофічно не 
вистачає вугілля, мініс-
терство закриває вугільні 
підприємства, які могли б 
ще працювати. Та найболю-
чішим питанням залиша-
ється консервація шахти 
№ 10 «Нововолинська», яку 
будували і продовжують 
будувати ось уже більше як 
чверть століття і яка є наді-
єю вугільної галузі Волині. 
У її будівництво вкладені 
мільйони, і закрити її сьо-
годні — це вчинити зло-
чин. Адже з часом у рік це 
підприємство зможе видо-
бувати близько мільйона 
тонн «чорного золота» 

Гірники перекрили сполучення Нововолинськ–Львів на знак підтримки представників влади Нововолинська 
та гірничих колективів в участі у брифінгу Верховної Ради, який відбувся 13 січня


