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Українець перевозив до Польщі 
танк по запчастинах 
Запчастини знайшли українські прикордонники на 
пункті пропуску «Рава-Руська». Вісім дерев’яних ящиків 
із контрабандним комплектованням до танка чоловік 
заховав у вантажному автомобілі «Івеко». Він намагався 
проїхати до Польщі, однак працівники прикордонного 
пункту вирішили детальніше оглянути автомобіль. Тоді 
ж знайшли ящики з деталями до гідравлічної системи з 
військовим маркуванням. Згодом фахівці встановили, що 
так українець намагався перевезти за кордон запчасти-
ни до танка Т-72А, пише «Press-Центр». 

Прикарпатські прокурори 
відібрали у Януковича дачу
Богородчанський районний суд Івано-Франків-
ської області повернув у державну власність 
0,5 га землі у держрезиденції «Синьогора». Про 
це повідомляє «Press-Центр» із посиланням на 
Franyk.com. Нагадаємо, що земля була незакон-
но приватизована екс-президентом Віктором 
Януковичем та наближеними особами на підставі 
підроблених рішень сільської ради. Тут посадовці 
збудували для себе дачні будинки. Землі поверну-
ли до державної власності. 

80%
стільки коштів, виділених із 
державного бюджету на 2015 рік 
на потреби Збройних сил, уже 
встигло розподілити й освоїти 
Міністерство оборони України. 
Про це сказав міністр оборони 
Степан Полторак. 
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Притягнуто до відповідальності шахрая, який продавав 
«віртуальні» талони на пальне 

Актуально

На Поліссі 
хочуть відродити 
виробництво 
сапропелю 

Питна вода та продукти харчуван-
ня є визначальними чинниками 
здоров’я нації. Але упродовж 
останніх десятиліть Україна, на 
жаль, не може похвалитися ні 
якістю води, ні ринком екологічно 
чистих продуктів. Зниження культу-
ри землеробства значно пов’язане 
зі зменшенням поголів’я великої 
рогатої худоби, тобто з виробни-
цтвом органічних добрив, збіль-
шенням використання мінеральних 
речовин, що негативно познача-
ється й на якості ґрунтів. Світові 
аналітики стверджують, що майже 
60% земель, зокрема й українських, 
на яких вирощуються сільськогос-
подарські культури, можна вважати 
зонами екологічного лиха. Якщо 
продовжувати їх забруднювати, то 
передбачити такий вплив на окремі 
екологічні системи дуже важко. 
Єдиним виходом залишаються по-
шуки альтернативних видів добрив, 
що не завдаватимуть шкоди при-
роді та зможуть забезпечити країну 
якісними продуктами харчування. 

Винаходити велосипед не вар-
то, бо людство вже давно отримало 
підмогу в аграрній галузі у вигляді 
сапропелю, тобто відкладень пріс-
новодних водойм, що складаються з 
органічних речовин та мінеральних 
домішок, які формуються в резуль-
таті тривалих природних процесів із 
залишків рослинних і тваринних ор-
ганізмів, що їх заселяють. Волинські 
озера та річки є добрим підґрунтям 
для виробництва цього виду органі-
ки. Однак із певних причин мало хто 
береться за розробку сапропелевих 
родовищ. А варто було б, оскільки 
користь із цього подвійна. По-перше, 
звільнені від сапропелю озера вва-
жаються резервуарами прісної води. 
По-друге, його можна використову-
вати не лише як добриво, завдяки 
якому на 20–45% зростає врожай-
ність сільськогосподарських культур, 
а й в інших галузях: фармацевтичній, 
енергетичній, будівельній. Із сапро-
пелю виготовляють тепло- і шумопо-
глинальні матеріали, бурові розчини 
і сорбенти, коагулянти, різного роду 
суспензії та витяжки. Цілющі апліка-
ції з нього виліковують чимало сер-
йозних захворювань. 

Як засвідчує світова практика, 

в пустельних і заболочених місцях 
продукцію, виготовлену із сапропе-
лю, використовують для рекульти-
вації та ґрунтоутворення, завдяки їй 
відновлюють засмічені радіонуклі-
дами та важкими металами земельні 
ділянки. То чому ми недооцінюємо 
цей вид корисних копалин при тому, 
що, за інформацією з Інтернету, на 
світовому ринку 1 тонна 65-про-
центного озерного сапропелю вар-
тує від 300 американських доларів? 

Із 23 мальовничих озер, що роз-
ташовані у Старовижівському райо-
ні, таких як, скажімо, Біле та Піща-
не, в кількох є чималі поклади цих 
корисних копалин. В одному з них 
— озері Синове — фірма «Волинь-
сапрофос» здійснювала видобуток 
сапропелю з 1996 року. Воно має 
площу майже 190 гектарів, із яких 
140 придатні для видобування са-
пропелю. Середній шар цих корис-
них копалин становить 5,6 метра. За 
дослідженнями спеціалістів, загаль-
на кількість запасів сапропелю при 
вологості 60% тут — майже 2 міль-
йони тонн. Одначе діяльність това-
риства з обмеженою відповідальніс-
тю «Волиньсапрофос» не увінчалася 
успіхом, а жителі навколишніх сіл не 
отримали бажаних робочих місць, 
на які сподівалися, тому в грудні ми-
нулого року в бізнесу змінився влас-
ник — його придбало ТзОВ «Кор-
нер». 

— Ми повністю змінили техно-
логію видобування сапропелю та ви-
робництва з нього добрив на зразок 

нашого чорнозему, — каже ниніш-
ній директор «Волиньсапрофосу» 
Олександр Антропов. — Найбіль-
шою проблемою попередників було 
те, що вони не змогли відібрати зі са-
пропелю вологу, що становила біль-
ше 90%. Для потреб виробництва 
плануємо збудувати фільтраційну 
станцію. Вода відкачуватиметься і 
подаватиметься у бункер-відстій-
ник, де вона також відбиратиметь-
ся. Свою роль відіграють і сушарні. 
На другому поверсі комплексу буде 
облаштована лінія упаковки готової 
продукції. У планах — будівництво 
адміністративно-побутового примі-
щення з їдальнею. 

Від попередніх власників «Корне-
ру» дісталися практично голі вироб-
ничі стіни. Поки фірма оформляла 
документи, як у нас уже стало звич-
кою, хтось порізав на брухт крани та 
баржу. Знищили цех комплектації... І 
не тільки. Нині доведеться придбати 
дизельну електростанцію, спеціальні 
дизельні багатоцільові автонаван-
тажувачі, плавучу насосну станцію, 
післяфільтраційний накопичуваль-
ний бункер, станцію фільтрації са-
пропелю, лінію дотації, фасування й 
упаковки в мішки сипучих добрив, 
лінію із сушіння та переробки торфу 
тощо — витрати значні, але, схоже, 
економічно виправдані. 

— Виробнича потужність 
комплексу становитиме не менше 
3500 тонн добрив (5000 кубічних 
метрів), — продовжує Олександр 
Дмитрович. — Частину їх реалізову-

ватимемо за кордоном, маємо вихід 
на ринки збуту, решту залишатиме-
мо для вітчизняних потреб. Добу-
вання сапропелю і його переробка 
буде відбуватися впродовж весня-
но-осіннього сезону. Оскільки при 
виробництві таких органічних до-
брив використовується 60 відсотків 
сапропелю і 40 — торфу, то останній 
планували завозити з Маневичів, 
але тривають перемовини з вироб-
ником зі Старої Вижівки — фірмою 
«Паливоторф» — про партнерство. 
Унікальність нашої технології видо-
бування сапропелю полягає в тому, 
що, користуючись японським насо-
сом, не руйнуємо ні пісок, ні проша-
рок, ні джерел, що б’ють на дні, бо не 
«доходимо» до нього на півметра. До 
роботи на підприємстві маємо намі-
ри залучити 95 штатних працівни-
ків із середньомісячною заробітною 
платою 3,5 тисячі гривень. Комплекс 
працюватиме у дві зміни. 

Олександр Антропов розпові-
дає, що із сапропелю за сучасними 
технологіями будуть вироблятися 
рідкі органічні добрива та такі ж 
біостимулятори рослин. На його 
думку, такий комплекс добрив сьо-
годні вкрай необхідний усім пів-
нічноафриканським країнам і кра-
їнам Перської затоки, які не мають 
у ґрунті органіки (гумусу) та залиті 
впродовж останніх 70 років хімічни-
ми добривами, що негативно позна-
чається на здоров’ї людей. 

На сьогодні підприємство «Во-
линьсапрофос», згідно з відповід-
ним договором 2006 року, сплачує 
орендну плату за довгострокове 
користування земельною ділянкою, 
на якій розміщені виробничі при-
міщення, та за плесо в сумі 10% від 
нормативно-грошової оцінки землі, 
що може змінитися на користь гро-
мад уже найближчим часом, у Си-
нівську та Соколищенську сільські 
ради. 

У контексті згадуваних подій 
нові власники ТзОВ «Волиньсапро-
фос» звернулися до Старовижівської 
районної ради з проханням надати 
згоду на право користування надра-
ми (розробку родовища сапропелю) 
на території тих же Соколищенської 
та Синівської сільських рад. Це пи-
тання розглянула 49-а позачергова 
виїзна сесія районної ради, в якій 

узяли участь 27 із 38 депутатів са-
моврядного органу. Вони оглянули 
базу з видобування сапропелю, точ-
ніше, те, що від неї зосталося, озна-
йомилися з бізнес-проектом нових 
власників. Палкі дискусії довкола 
важливого питання породили чима-
ло усіляких думок: від схвалення до 
сумнівів і підозр. 

Найперше, чого би хотіли депу-
тати райради, — щоб компанія була 
зареєстрована на території Старови-
жівського району, а отже, сплачувані 
нею податки працювали на користь 
місцевій громаді. Інше — орендна 
плата за плесо має буди відповідною 
й цього літа, у зв’язку із закінченням 
попереднього договору, повинна 
зрости. А ще — аби інвестор дотри-
мав слова і виконав обіцяне щодо 
розбудови інфраструктури Синів-
ської та Соколищенської сільських 
рад. 

Вони цікавилися, чи є 
ТзОВ «Корнер» і тепер її дочірня 
компанія «Волиньсапрофос» учас-
никами якихось державних програм, 
де часто виникають різного роду 
корупційні оборудки, й отримали 
заперечну відповідь. Депутат Воло-
димир Блінов висловив свої сумніви 
в тому, чи підтримують місцеві гро-
мади співпрацю з інвесторами, адже 
їхні попередники не виконали обі-
цянок. Натомість Синівський сіль-
ський голова Олександр Коцюбчик 
запевнив, що в селі відбулися сходи 
селян і люди не проти, щоб на озері 
господарювали виробники сапропе-
лю та добрив із нього. 

З цього приводу я поцікавила-
ся також думкою Соколищенського 
сільського голови Марії Тищук, ко-
тра не змогла взяти участь у роботі 
сесії. Марія Федорівна прокоменту-
вала, що в громади, яку вона пред-
ставляє, такої одностайності немає. 
Втім, 23 депутати районної ради 
із 27 присутніх усе ж надали згоду 
на право користування надрами 
і розробку родовища сапропелю 
на о. Синове. Чи зрушить справа з 
місця, покаже час, адже директор 
ТзОВ «Волиньсапрофос» Олександр 
Антропов запевнив, що вже в кінці 
жовтня комплекс має запрацювати. 
Чекати залишилося недовго. 

Наталія ЛЕГКА, 
Старовижівський район

На вудку шахрая клюнуло п’ятеро 
волинян: усі вони «купили» та-

лони на пальне, ще один потерпілий 
«придбав» обіцянку вступити до 

автошколи й отримати посвідчення 
водія. 

У ході досудового розслідуван-
ня міліціонери встановили: зло-
вмисник і в минулому заробляв на 
життя обманом довірливих людей, 
за що й був засуджений до двох ро-
ків в’язниці. Однак на тюремні нари 
він так і не потрапив, оскільки був 
звільнений на підставі ст. 7 Закону 
України «Про амністію». 

Минуло зовсім небагато часу — і 
шахрай знову захотів легких грошей: 
пропонував лучанам придбати тало-
ни на пальне за зниженими цінами. 
При цьому «продавав» лише великі 
партії (не менше 50 літрів). Оскільки 

ціна була цілком прийнятна, клієн-
тів у афериста не бракувало. Таким 
способом спритник на продажу 
карток «розвів» п’ятьох жителів об-
ласного центру, поклавши до кишені 
понад 15 тисяч гривень. 

Окрім цього, пройдисвіт пропо-
нував клієнтам «вирішити питання» 
зі вступом до автомобільної школи 
та в короткі терміни отримати во-
дійське посвідчення, за що вимагав 
передоплату. В результаті один во-
линянин втратив 4000 гривень. 

Суд визнав зловмисника винним 
у вчиненні кримінального правопо-
рушення та призначив покарання — 
два роки позбавлення волі. 

Озеро Синове

Так поки що виглядає база, де заплановано випуск добрив із сапропелю

Місцеві ж жителі бояться, щоб їх укотре не 
обдурив інвестор, а обіцянки нових власників 
підприємства не залишилися лише обіцянками 

У західних областях 11 черв-
ня змінна хмарність, коротко-
часний дощ. Температура вночі 
+12...+14 °C, вдень +25...+27 °C. 
12 червня невелика хмарність, без 
опадів. Уночі +14...+16 °C, вдень 
+25...+27 °C. 13 червня незна-
чна хмарність, без опадів. Уночі 
+14...+16 °C, вдень +31...+33 °C. 

У північних регіонах 11 черв-
ня очікується ясна погода, без 
опадів. Уночі +12...+14 °C, вдень 
+25...+27 °C. 12 червня буде соняч-
но і сухо. Вночі +12...+14 °C, вдень 
+25...+27 °C. 13 червня невели-
ка хмарність, без опадів. Уночі 
+13...+15 °C, вдень +28...+30 °C. 

У Києві 11 червня обіця-
ють сонячну суху погоду. Нічна 
температура +12...+14 °C, денна 
+25...+27 °C. 12 червня прогнозу-

ють ясну погоду, без опадів. Уно-
чі +14...+16 °C, вдень +25...+27 °C. 
13 червня невелика хмарність, без 
опадів. Уночі +14...+16 °C, вдень 
+28...+30 °C. 

У східних регіонах 11 черв-
ня сонячна, суха погода. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +25...+27 °C. 
12 червня ясно і без опадів. Уно-
чі +13...+15 °C, вдень +28...+30 °C. 
13 червня сонячно, переваж-
но без опадів. Уночі +12...+14 °C, 
вдень +27...+29 °C. 

У південних областях 11 черв-
ня сонячна суха погода. Темпе-
ратура вночі +17...+19 °C, вдень 
+28...+30 °C. 12 червня ясна суха 
погода. Вночі +16...+18 °C, вдень 
+27...+29 °C. 13 червня ясна пого-
да, без опадів. Нічна температура 
+16...+18 °C, денна +28...+30 °C. 

 ПОГОДА


