
11 грудня шахтарі Волині знову 
нагадали про себе і свої біди від-
чайдушним кроком — перекрили 
дорогу державного значення спо-
лученням «Київ – Ковель – Ягодин». 
Вимоги в гірників прості: отримати 
законно зароблену заробітну плату.  

Протести шахтарів не припи-
няються протягом року. Вже й не 
злічити, скільки разів гірники пе-
рекривали трасу Ковель – Жовква, 
відмовлялися спускатися в шахту, 
їздили на зустрічі в профільне мініс-
терство, протестували та навіть го-
лодували в Києві. Але пробити сті-
ну чиновницької байдужості уряду 
Арсенія Яценюка ніяк не вдається. 
Схоже, що в уряді вирішили поста-
вити остаточний «хрест» на шахтах 
Волині.

Першим «тривожним дзві-
ночком» для шахтарів стало голо-
сування у Верховній Раді в грудні 
2014 року за «Програму уряду», в 
якій чітко було прописано закрити 
протягом п’яти років 32 шахти. У 
цей перелік вугільних підприємств, 
яким «наказали довго не жити», по-
трапили й нововолинські.

Саме це голосування стало лак-
мусовим папірцем для народного 
депутата України від 19-го округу 
Ігоря Гузя. Він, тільки ставши депу-
татом, підтримав не своїх виборців-
шахтарів, а партійного патрона Ар-
сенія Яценюка і своїм голосом «за» 
дозволив розпочати «шахтоцид» 
гірників Волині. Тобто, зручно вмос-
тившись у «будівлі під куполом», 
плюнув на кожного шахтаря, який 
за нього проголосував, повівшись на 
солодкі обіцянки.

А обіцяв Гузь багато. Сипав сло-
вами та зманював шахтарів прого-
лосувати за нього, бо ж, мовляв, я з 
Арсенієм Петровичем щодня на те-
лефоні, а як тільки стану депутатом 
— гроші на шахти потечуть стрім-
кою рікою.

«Ігор Гузь упевнений, що уряд 
Арсенія Яценюка й надалі не підво-
дитиме гірників, бо йдеться не тіль-
ки про погашення якихось поточних 
боргів чи платежів, влада має більш 
стратегічні плани, метою яких є по-
вний пуск шахти № 10», — такі па-
фосні картини напередодні виборів 
у виданні «Буг» малював шахтарям  
кандидат у депутати.

Протягом 2015 року Ігор Гузь 
обіцяв шахтарям чимало: і зарплату 
їм виплатять, і шахти закриватимуть 
поетапно, і 10-ту шахту добудують. 
Схоже, що нардеп просто насміхав-
ся над гірниками, адже з усього обі-
цяного нічого виконано не було.

На персональному сайті Гузя 
в листопаді з’явилася інформація, 
яка стосується закриття шахт № 1 та 
№ 9. «Ми не можемо допустити того, 
щоб ці шахти перестали функціону-
вати в 2016-му році. Там знаходить-
ся велика кількість кваліфікованих 
працівників», — заявив нардеп. Він 
стверджує, якщо нововолинські 
шахти перестануть діяти, то фахів-
ці гірничої справи почнуть опано-
вувати нові сфери роботи. Отже, 
Нововолинськ втратить можливість 
забезпечити робочими місцями 
гірників із неприбуткових шахт на 

шахті № 10.
Гузь, певно, не вважає за потріб-

не враховувати доконаний факт — 
розпорядження № 696 Міністерства 
енергетики та вугільної промисло-
вості від 8 липня 2015 року, яким 
затверджено перелік шахт, що лікві-
дуються. Є в цій категорії  шахта № 9 
«Нововолинська», і її буде закрито. 
Ця копальня, за словами шахтарів, 
є перспективною, адже лише запасів 
вугілля в ній на 10 років стабільної 
роботи.

Час показав, що обіцяні напере-
додні виборів Ігорем Гузем гроші не 
«потекли», а лише зрідка «капають», 
і то тільки тоді, коли шахтарі пере-
кривають дороги чи їдуть на Київ. 
Гузь на протести шахтарів уже не 
приїздить, а якщо й зустрічається, 
то лише з шахтними «босами». Коли 
в жовтні нововолинські гірники го-
лодували під Адміністрацією Пре-
зидента, то про підтримку народних 
депутатів сказали так: депутатська 
група «Захистимо вугільну галузь!» 
не працює, а мажоритарник Ігор 
Гузь влаштував брифінг, аби «за-
світитися»: після цього нардепа не 
бачили. Певно, боїться Ігор Гузь, що 
за свої популістські слова та дії дове-
деться відповідати. Шахтарі — люди 
рішучі, можуть зловити та в шахту 
на кілька днів спустити нардепа, 
щоб подихав шахтним пилом і на 
власній шкурі відчув, яка вона шах-
тарська праця на кількасотметровій 
глибині.

Щодо шахти № 10, то вона не 
тільки стала всеукраїнським довго-
будом, але ще й гарним інформацій-
ним приводом для Гузя побігати по 
Раді зі шматком вугілля та повислов-
лювати свою турботу про її добудову 
на заїжджених телешоу. А по факту 
з 200 мільйонів гривень, передбаче-
них на її будівництво, у цьому році 
навіть половина не надійшла.

За рік роботи уряд  Яценюка не 
спромігся створити ефективну та 
дієву програму виведення вугільної 
галузі з кризового стану. А все тому, 
що потрібно реально «прикрутити 
гайки» олігархам та надягти кайдан-
ки на низку високопосадовців, які 
наживаються на дотуванні галузі. 
Невже Гузь та Яценюк не знають, 
з якою метою будувалися шахти 
Львівсько-Волинського басейну, на 
які електростанції постачалося ву-

гілля і в чиїх руках нині Добротвір-
ська та Бурштинська ТЕС? Знають, 
тільки не сміють в бік Ахметова на-
віть косо глянути.

Ще в січні 2015 року міністр 
енергетики та вугільної промисло-
вості України Володимир Демчишин 
розповідав про можливість перехо-
ду українських ТЕС з антрациту на 
вугілля марки «Г» (газовий). Він за-
певняв,  що профільний інститут 
вивчає та розробляє технологічну 
процедуру переведення українських 
ТЕС на новий вид палива.

«Адже марку «Г» ми можемо 
привезти і з Польщі, і в нас її можна 
добувати, наприклад у Львівсько-
Волинському басейні», —  говорив 
пан Демчишин. Та пройшов майже 
рік — і ніхто про переведення укра-
їнських ТЕС на новий вид палива 
вже не говорить, а Україна продо-
вжує купувати вугілля у ворожій Ро-
сії, але тільки не у власних шахтарів.

А Гузь, як хитрий досвідчений 
популіст, взяв на озброєння нову 
стратегію і почав «переводити стріл-
ки» на міністра Демчишина. Мов-
ляв, його потрібно звільнити. Тіль-
ки важко зрозуміти, як заміна однієї 
людини іншою скасує програму уря-
ду та численні розпорядження про 
закриття шахт. Чому цього не доби-
вається нардеп? Чому не йде до того, 
з ким, як вихвалявся, щодня на теле-
фоні, і вимагає виконання обіцянок 
Демчишина про можливість пере-
ходу українських ТЕС з антрациту 
на вугілля марки «Г»? Чому за рік 
роботи «сильної команди для склад-
них часів» шахтарям не запропону-
вали альтернативи закриттю шахт? 
А тому, що ніхто дбати про людей не 
хоче, мавр зробив свою справу — і 
«вмив руки». Та й, за словами знайо-
мих шахтарів, нажитися на закритті 
шахт можна не гірше, ніж на їхньому 
будівництві.

Не варто забувати, чим закінчи-
лися шахтарські страйки на початку 
90-х. Тодішній Прем’єр Масол подав 
у відставку. Уряду Яценюка та його 
другові-популісту з Волині Гузю теж 
слід починати пакувати валізи. Бо 
можуть не встигнути і, під стукіт 
шахтарських касок,  втікатимуть з 
київських кабінетів у чому мати на-
родила.

Ярослава ВОЗНЮК

Згідно з постановою уряду від 
9 грудня 2015 року № 1021, чо-

ловікам пільгова пенсія признача-
ється при стажі роботи не менше 
30 років, жінкам — 25 років, з них 
для чоловіків не менше 12 років 
6 місяців, а для жінок — 10 років 
стажу роботи на тому підприєм-
стві, за рахунок якого признача-
ється пенсія.

При відсутності необхідного 
стажу роботи на підприємстві в 
період до 1 квітня 2024 року пен-
сія за віком на пільгових умовах 
призначається за наявності стажу 
роботи з 1 квітня 2015 року по 31 
березня 2016 — не менше 25,5 ро-
ків для чоловіків і 20,5 років для 
жінок .
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Латвія зводить паркан на 
кордоні з Росією
На сьогодні вже збудовано 10 кілометрів загорожі.
Про це повідомив начальник Державної служби 
прикордонної охорони республіки Нормундс 
Гарбарс.
«У Латвії почалося будівництво прикордонного 
паркану. На першому етапі ми вже звели загоро-
дження довжиною 10 км в тих місцях, які вважа-
ються найбільш небезпечними і незручними для 
контролю території», — сказав він.

Ісламський світ спільно 
виступив проти тероризму
Саудівська Аравія оголосила про створення 
ісламської військової коаліції для боротьби з теро-
ризмом. Як випливає зі спільної заяви, у новий вій-
ськовий альянс увійшли 34 країни. Крім арабських 
країн Близького Сходу та Перської затоки, таких як 
Єгипет, Катар, ОАЕ, у коаліцію вступили Малай-
зія, Пакистан, Туреччина та низка африканських 
держав. Ірану в цьому списку немає. Члени нового 
військового альянсу оголосили про створення 
спільного оперативного центру в Ер-Ріяді.

13
на стільки мільярдів доларів Україна з 
початку 2015 року експортувала аграр-
ної продукції. Перше місце за обсягами 
займають зернові — 34,6 млн тонн. Про 
це заявив міністр аграрної політики та 
продовольства Олексій Павленко.
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Експерти прогнозують, що наступного 
року на ринку нерухомості збережеться 
популярність невеличких квартир

Вугільні кульбіти нардепа Гузя

Події

За прогнозами експертів, попри 
кризу ринок продовжить по-

повнюватися новими об’єктами 
— освоюються великі земельні ді-
лянки.

«Для зниження загального бю-
джету купівлі девелопери продо-
вжать зменшувати площу квартир, 
пропонувати квартири-студіо, а 
також збережуть високу питому 
вагу однокімнатних квартир у за-
гальній пропозиції», — прогнозу-
ють аналітики.

Водночас вони зауважують, що 
на ринку нерухомості збережеться 
цінова конкуренція, але прогнозу-
вати цінову ситуацію доволі склад-
но.

Нагадаємо, останнім часом 
на ринку нерухомості все більш 
популярними стають квартири 
невеликої площі. Особливо акту-
ально це на первинному ринку, де 
інвестори готові придбати житло 
меншої площі, але в районі з роз-
виненою інфраструктурою.

Стаж роботи для виходу на пенсію 
пільговикам збільшено на 5 років

Порошенко, Яценюк та Гройсман проти 
звільнення Прем’єра 

Радника голови Волинської ОДА впіймали за кермом напідпитку

Президент Петро Порошенко, 
Прем’єр Арсеній Яценюк та 

голова парламенту Володимир 
Гройсман вважають неприйнятни-
ми будь-які форми взаємопоборю-
вання всередині парламентської 
коаліції. Про це йдеться в їхній 
спільній заяві, оприлюдненій у ві-
второк ввечері.

У документі політики перера-
хували спільні успіхи, яких вони 
досягли протягом року, що минає.

«Це стало можливим лише 
завдяки злагодженій роботі Пре-
зидента, Верховної Ради та уряду. 
Досягнення української влади ви-
знають наші західні партнери та 
підтримують реалізацію розпоча-
тих реформ», — сказано в заяві.

«Сьогодні надважливо не зу-
пинятися на половині дороги, 
адже нам належить пройти весь 
шлях до Українського успіху», — 
зазначили посадовці.

«Такі важливі для держави 
реформи стануть запорукою на-
шої перемоги над агресором і 
слугуватимуть підставою для як-
найшвидшого членства України в 
Європейському Союзі та НАТО. 
Свідомі того, що будь-які зволі-
кання з якісним перезавантажен-
ням держави гратимуть на руку 
зовнішньому ворогові», — вважа-
ють вони.

Порошенко, Гройсман та Яце-
нюк також визначили першочер-
гові завдання найближчих тижнів.

Це, зокрема, посилення боєз-

датності Збройних сил України, 
ухвалення змін до податкового 
законодавства, прийняття зако-
ну «Про держбюджет України на 
2016 рік», рішення, які забезпечать 
продовження співпраці з МВФ, 
підтримка кроків уряду та НБУ з 
економічної стабілізації та оздо-
ровлення фінансово-банківського 
сектору.

Окрім того, високопосадов-
ці запланували завершення про-
цедури внесення поправок до 
Конституції України щодо децен-
тралізації та внесення змін до Кон-
ституції України в частині судової 
реформи.

«Нині, як ніколи, необхідні єд-
ність, взаємна підтримка та спіль-
на подальша робота Президента, 
Верховної Ради та уряду. Питання 
про зміну Прем’єр-міністра — не 
перебуває на порядку денному», 
— сказано в заяві.

«Потрібно поставити понад усе 
інтереси України, вгамувати полі-
тичні пристрасті та показати полі-
тичну культуру, гідну європейської 
країни», — вважають посадовці.

Порошенко, Гройсман та Яце-
нюк засудили «істеричну анти-
владну, антиурядову та антидер-
жавну кампанію, організовану 
корумпованими олігархами».

«Також ми вважаємо не-
прийнятними будь-які форми 
взаємопоборювання всередині 
парламентської коаліції», — підсу-
мували посадовці

Син співвласника мережі ма-
газинів «Старий Хоттабич» 

Ігоря Сосина 19-річний Єгор пе-
ред тим, як задушити свою матір 
в казанському готелі «Корстон», 
жорстоко побив її, повідомляє 
LifeNews.

На тілі жінки виявлені числен-
ні сліди побоїв. Також зафіксовано 
пролом черепної коробки в районі 
лобної кістки.

За словами джерела в право-
охоронних органах, жорстоко 
побита жінка стала втрачати сві-
домість. Син поклав її на ліжко, а 
потім задушив дротом від заряд-
ного пристрою. Прибулі на місце 
медики та поліцейські виявили в 

готельному номері сліди боротьби.
44-річна Анастасія Сосина 

разом із сином Єгором вирушила 
в Казань на спеціальний семінар 
Берта та Софі Хеллінгерів. Єгор 
згодом заявив на допиті, що мати 
нібито дала йому якісь таблетки, 
від яких у нього почалися галю-
цинації. Самого моменту вбивства 
він не пам’ятає.

Співробітники СК по Рес-
публіці Татарстан порушили 
кримінальну справу за статтею 
КК «Вбивство». Єгору Сосину 
пред’явлено звинувачення. Моло-
дій людині потрібно пройти судо-
во-психіатричну експертизу.

Щоб перевірити процес будівни-
цтва дитсадка та поспілкува-

лися про це з радником голови Во-
линської ОДА, до м. Ратне прибули 
активісти «Правого сектору», проте 
чиновник приїхав до них напідпит-
ку. Відео з події активісти виклали в 
мережу, повідомляє інформаційний 
портал «Вголос».

За словами керівника організа-
ції Сергія Дружиновича, активістам 
поскаржилися на ймовірні махінації 
з тендером на будівництво місцево-
го дитсадка. Також їм надійшла ін-
формація про те, що влада обіцяла 
бізнесменам підтримку у виграші 
тендерів в обмін на допомогу під час 

виборів.
Коли ж активісти почали спіл-

куватися з радником голови ОДА, 
то з’ясували, що він у робочий час 
сів за кермо напідпитку. Експертиза 
підтвердила цей факт — у крові Ан-
дрія Харламповича виявили 1,3 про-
міле алкоголю.

«У результаті — підтверджене 
медичною експертизою алкогольне 
сп’яніння державного службовця, 
який перебував за кермом держав-
ного автомобіля в робочий час, та 
жодного спростування про пору-
шення державних закупівель», — за-
значили активісти.

У Росії син олігарха задушив матір шнуром 
від зарядного пристрою


