
14 березня працівники державного 
підприємства «Волиньторф» пере-
крили міжнародну трасу Київ — Ко-
вель — Ягодин, заблокувавши 
проїзд транспорту на кілька годин. 
Такі рішучі дії торфовиків пов’язані 
з протестом проти призначення 
керівником заводу Олександра 
Шульги. 

Нагадаємо, що 22 лютого завер-
шилася дія контракту з попереднім 
директором Іваном Киричиком. Сам 
Іван Миронович розповідав, що го-
лова ОДА Борис Клімчук написав 
клопотання перед міністерством, 
щоб договір продовжили, проте від-
повідь так і не надійшла. Натомість 
уже 25 лютого на заводі без поперед-
ження з’явився новий директор — 
Олександр Шульга, якого привіз на 
Волинь для представлення головний 
спеціаліст відділу кадрів Міненерго-
вугілля Юрій Царковський. Одначе 
людського знайомства з колективом 
не відбулось, а методи, якими пан 
Шульга намагався почати керувати 
заводом, шокували його працівни-
ків. Відтоді торфовики тримають 
оборону та не впускають новоприз-
наченого керівника на територію 
підприємства. 

Губернатор Волині Борис Клім-
чук обіцяв, що проблему вирішать 
до 10 березня, проте компромісу ді-
йти не вдалося, що й спровокувало 
робітників заводу перекрити міжна-
родну трасу. 

Мітингувальники вимагали 
повернути їхнього колишнього 
директора та припинити «рейдер-
ську» атаку на завод. У їхніх руках 
— плакати з написами «Влада про-
ти народу — руки геть від заводу», 
«42 мільйони податків, 400 робочих 
місць. Зупинимо рейдерів», «На «Во-
линьторф» поклали око бандити при 
владі» тощо. 

— До таких радикальних дій 
працівники «Волиньторфу» були 
змушені вдатися через продовження 

рейдерської атаки на їхнє підприєм-
ство з боку нібито новопризначено-
го директора Олександра Шульги. 
Працівники заводу висловили ка-
тегоричну незгоду з планами зміни 
керівництва. Таку ж позицію заде-
кларувала ще 27 лютого Маневиць-
ка районна рада. Проте рейдери ви-
рішили приспати пильність людей 
і зайти з «чорного ходу». За кілька 
днів вони виготовили дублікат пе-
чатки «Волиньторфу» та намага-
лися переписати на себе статутні 
документи. Це спричинило масове 
обурення людей, які готові до кінця 
боротися за своє підприємство, що 
є бюджетоутворювальним для регі-
ону, — розповів депутат Волинської 
облради Микола Давидюк. 

За словами робітників «Волинь-
торфу», для того, щоб завод і надалі 
працював прибутково та забезпечу-
вав мешканців високооплачуваною 
роботою, необхідно виконати три 
умови. По-перше, зберегти моноліт-
ність і єдність колективу в питанні 
відстоювання чинного керівництва 
підприємства. По-друге, не допусти-
ти зміни державної форми власнос-
ті заводу. І, по-третє, не дозволити 
входження на підприємство олігар-
хічних інвестиційних фондів. 

— Нині завод працює прибут-
ково. Крім того, реалізовано кон-

цепцію японського безвідходного 
виробництва. Прибутковість і стала 
причиною атаки рейдерів, які заду-
мали відірвати собі ласий шматок 
державної власності. Однак актив-
на позиція трудового колективу та 
мешканців довколишніх сіл довели, 
що вони — народ, а не населення. 
І лише такими діями можна зірва-
ти плани рейдерського захоплення 
«Волиньторфу», — кажуть у прес-
службі ВО «Свобода». 

Зважаючи на резонанс, конфлік-
том на торфозаводі зацікавилась ін-
спекція з питань праці. Відповідний 
лист до відомства направили з про-
куратури області. 

Перший заступник голови об-
лдержадміністрації Олександр 
Башкаленко розповів, що майбутнє 
ДП «Волиньторф» вирішується у 
профільному міністерстві. 

— Тривають переговори й узго-
дження, ми зробимо все від нас за-
лежне, щоб підприємство і далі пра-
цювало у звичному режимі. Разом із 
тим, розуміючи настрої людей, їхнє 
обурення невизначеністю, хочу під-
креслити той факт, що Іван Киричик 
продовжує виконувати обов’язки 
директора ДП «Волиньторф», — на-
голосив Башкаленко. 

Ірина КОСТЮК
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Події

У села стали часто навідуватися скажені лисиці 

Відстежити рух луцьких маршруток 
можна в Інтернеті 

Минулого тижня на подвір’я 
школи у селі Озеряни Турій-

ського району забігла лисиця. По-
крутившись там, тварина побігла 
сільською вулицею, покусала хазяй-
ського собаку. Чоловіки закололи 
небажану гостю вилами. Тіло тва-
рини сільський ветеринар відправив 
на експертизу, яка виявила, що руда 
була заражена сказом. 

— Останнім часом біля нашого 
села часто можна зустріти лисиць, 
— розповіла «Відомостям» секретар 
Озерянської сільської ради Наталія 
Прилепа. — Я живу в сусідньому селі 
Сушибаба, коли їду на роботу, непо-
далік дороги можна часто зустріти 
цього звіра. Якщо чесно, трішки 
лячно. Раніше такого не було. 

В управлінні лісового господар-
ства Волинської ОДА «Відомостям» 
повідомили, що популяція лисиці 
цього року порівняно з минулим 
зросла на сотню і перебуває у меж-

ах норми — понад 2600 особин. А в 
тому, що звірі стали частіше навід-
уватись у села, винні самі люди. 

— Люди досить часто викидають 
неживу птицю, харчові відходи, тим 
самим принаджуючи лиса у населені 
пункти, — сказав заступник дирек-
тора ДП «Маневицьке ЛГ» Микола 
Корець. — Отже, самі винні. Для ли-
сиць поживи у лісі достатньо: зайці, 
миші, птахи… Якщо ж тварини йдуть 
у село, тут треба шукати причину в 
недбалих господарях. Силами єгер-
ської служби Маневицького лісгоспу 
за лютий були впольовані сім лисиць. 
Усього ж, згідно з підрахунками, на 
території господарства їх мешкає 
близько 60. 

Бувалі мисливці кажуть, що сьо-
годні масового відстрілу лисиць ніх-
то не здійснює, хоча цього звіра на 
Волині вистачає. 

— За останні шість років наша 
невелика компанія мисливців лише 

у Луцькому районі відстріляла 76 
голів лисиць, — розповів «Відомос-
тям» мисливець Валерій Мельник. 
— Треба сказати, що раніше впо-
лювати лиса для мисливця було за 
щастя. Сьогодні ж це робити ніхто 
не хоче. Є кілька причин. Перша — 
немає попиту на хутро. Якщо раніше 
за нього можна було виручити суму, 
яка дорівнювала місячній зарплаті, 
то сьогодні шкірка коштує до 100 
гривень. Друга — знищена система 
заготівлі хутра, та й, якщо відверто, 
немає вже тих мисливців, які мо-
жуть систематично «брати лисицю», 
бо це звір хитрий і треба неабияке 
вміння, щоб уполювати його. Сьо-
годні ж для розмноження лиса є всі 
передумови. На полях розвелося ба-
гато мишей. Саме вони є головною 
їжею для хижаків. Раніше гризунів 
на нивах труїли. Зараз цього не ро-
блять. Маючи їжу, лисиці нарощу-
ють жир і розмножуються. 

Червона лисиця небезпечна 
тим, що є переносником сказу. І її 
розмноження напряму загрожує 
здоров’ю людей. Як повідомив за-
ступник начальника Головного 
управління ветеринарної медицини 
у Волинській області Сергій Войтюк, 
торік лабораторно було виявлено 38 
випадків сказу. Цього року — вже 
16. У 12 випадках хворобу виявили 
саме у лисиць. 

— Скажені лисиці були вбиті у 
Горохівському, Турійському, Ківер-
цівському, Рожищенському райо-
нах. Одна особина забігла навіть на 
вулиці Нововолинська, — розказав 
Сергій Войтюк. — Хочу наголосити: 
якщо тварина посеред дня забігає 
до населеного пункту, то 90%, що 
вона хвора на сказ. Тіла таких звірів 
обов’язково треба направити на екс-
пертизу. Всіх же домашніх тварин, 
які були у контакті з хижаком, необ-
хідно знищити. 

Ситуація з розповсюдженням 
сказу в нашій державі надзвичайно 
турбує європейських сусідів. Торік 
директорат Єврокомісії з охорони 
здоров’я та захисту прав спожи-
вачів надав понад один мільйон 
євро для створення буферної зони 
на території чотирьох українських 
областей, що межують із Європей-
ським Союзом. До цієї зони потра-
пила і Волинь. За словами Сергія 
Войтюка, робота з пероральної вак-
цинації м’ясоїдних тварин мину-
лої осені тривала тиждень. Літаки 
розкидали дози-приманки у Воло-
димир-Волинському, Горохівсько-
му, Іваничівському, Ковельському, 
Локачинському, Любомльському, 
Ратнівському, Старовижівському, 
Турійському та Шацькому районах. 
Усього таких доз було 255,5 тисячі. 
У квітні робота за цією програмою 
буде продовжуватися. 

Наталка СЛЮСАР

Відтепер кожен лучанин, який 
має доступ до Інтернету, може 

відстежити рух потрібної йому 
маршрутки. 262 маршрутні так-
сі вже обладнані системою GPS-
навігації. Про це розповів дирек-
тор ПП «Візор» Степан Чухрій, 
презентуючи систему навігації в 
маршрутках — МАК. 

Міський голова Микола Ро-
манюк розповів, що над ідеєю об-
ладнати всі маршрутні таксі GPS-
навігаторами працювали більше 
двох років, але нарешті її вдалося 
втілити, принаймні перші резуль-
тати роботи вже помітні. 

За словами представника «Ві-
зора» Івана Новацького, на сай-

ті www.mak.lutsk.ua/guest синім 
кольором позначені маршрутки, 
які дотримуються графіка руху, 
червоним — ті, що запізнюються, 
зеленим — ті, що випереджають 
графік. 

На спеціальних моніторах, які 
встановлені біля водія, вказується 
час прибування та кількість хви-
лин, на які випереджає графік чи 
відстає автобус. 

До слова, обладнання однієї 
маршрутки GPS-навігацією вар-
тувало перевізникам 1850 гривень. 
Але на цьому, як стало зрозуміло 
зі слів директора ПП «Візор» Сте-
пана Чухрія, їхня робота не завер-
шена. Плани у підприємства, м’яко 
кажучи, наполеонівські. До 1 черв-
ня «Візор» повинен обладнати всі 
маршрутки системою оголошення 
зупинок. До Дня незалежності зу-
пинки на проспекті Волі зроблять 
«розумними» — біля них розта-
шують монітори з інформацією 
про розклад руху громадського 
транспорту та місце його перебу-
вання. Недалекий і той час, коли у 
маршрутках розраховуватимуться 
електронними картками, які теж є 
ідеєю компанії «Візор». 

Крім того, Микола Романюк 
висловив сподівання обладнати 
системою GPS-навігації і тро-
лейбуси міста. Припускаємо, що 
вартість проїзду в громадському 
транспорті після втілення «візо-
рівських» новацій точно зросте. 

Ірина КОСТЮК

Казино маскують під державні 
лотереї 
Попри заборону в Україні процвітає ігровий бізнес, але 
тепер казино просто ховаються під назвами державних 
лотерей, ідеться у сюжеті програми «Гроші». Новий За-
кон «Про державні лотереї» дозволив повернути старі 
гральні автомати з новою назвою — «миттєва лотерея». 
Єдина відмінність від старих «одноруких бандитів» по-
лягає у тому, що нові, модифіковані, видають лотерейні 
чеки та приймають платіжні картки. 

В Україні демонтують 17 тисяч 
недобудов 
Українська влада має намір демонтувати 17 тисяч 
недобудованих об’єктів житла. За словами заступни-
ка міністра регіонального розвитку Дмитра Ісаєнка, 
зносити планують тільки аварійно небезпечні довго-
буди. Серед них — об’єкти житлового та нежитлового 
будівництва, охорони здоров’я, освіти, культури і 
спорту, тепло- і водопостачання. За останні кілька 
років в Україні було ліквідовано понад три тисячі 
таких об’єктів. 

2,1
на стільки відсотків у лютому в 
порівнянні з січнем зріс рівень 
безробіття. Про це повідомили 
у Державній службі статистики. 
В лютому в Державній службі 
зайнятості було зареєстровано 
589,1 тисячі безробітних. 
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Директор ПТУ вимагав у батьків та учнів 
гроші 

Під час перевірки працівники 
прокуратури Луцька встано-

вили, що директор одного з ви-
щих професійних училищ у період 
2009-2011 років скликав на збо-
ри батьків і учнів, які вступили 
до ВПУ, і вимагав переказувати 
кошти на рахунок благодійного 
фонду, створеного при училищі. 
Як повідомили у прес-службі про-
куратури Луцька, щороку сума та-
кого «благодійного внеску» зрос-
тала. В 2009 році вона становила 
1000 гривень, у 2010-му —1400, а в 
2011-му зросла до 2000. 

Своє рішення директор моти-
вував тим, що необхідно покращу-
вати матеріальну базу училища, і 
батьки, звісно, під впливом керів-
ника навчального закладу були 
змушені платити. 

Варто зазначити, що адміні-
страція училища на цьому не зу-
пинилася: відправляючи учнів на 
проходження виробничої прак-
тики та виробничого навчання, 
ставила перед ними вимогу про 
оплату нібито від підприємств на 

рахунок навчального закладу 50% 
заробітку. 

За цими фактами прокуратура 
міста Луцька розслідувала кримі-
нальну справу відносно директора 
навчального закладу, яка направ-
лена до суду. Його дії кваліфікова-
но як незаконну вимогу оплати за 
навчання у державному навчаль-
ному закладі. За таке порушення 
передбачено кримінальну відпові-
дальність ст. 183 КК України. 

Працівники «Волиньторфу» повернули 
колишнього директора 
Та чи надовго? 


