
45 вугільних шахт повинні бути під-
готовлені до приватизації до кінця 
поточного року. Про це є відповід-
ний наказ Фонду держмайна. Серед 
цих вугільних підприємств опини-
лись і копальні ДП «Волиньвугілля». 
Чи чекають інвесторів у Новово-
линську та чи виграють від цього 
шахтарі, дізнавалися «Відомості». 

Про приватизацію шахт гово-
рять уже кілька років. Президент 
Віктор Янукович заявив, що при-
ватизація у вугільній галузі України 
й остаточне реформування ринку 
вугільної промисловості будуть за-
вершені до кінця 2014 року. В кінці 
вересня 2012-го Кабінет Міністрів 
України доручив Міністерству енер-
гетики та вугільної промисловості 
спільно з Фондом держмайна про-
вести приватизацію державних 
вугледобувних підприємств протя-
гом 2012–2014 років. 1 квітня цього 
року Кабмін ухвалив нове рішення, 
яким відклав терміни початку при-
ватизації держшахт на 2014 рік. І от 
на початку вересня виходить наказ 
Фонду держмайна №2212. У ньому 
конкретно визначено, які шахти і 
коли мають бути підготовлені до 
приватизації. Серед копалень — 
відокремлений підрозділ «Шахтоу-
правління «Нововолинське», шахти 
«Бужанська» і №9. 

У регіональному відділенні 
Фонду держмайна підтвердили, що 
отримали відповідний документ. 
Процес передприватизаційної під-
готовки почався. 

— Це зовсім не значить, що за-
втра почнеться приватизація, — за-
значила «Відомостям» начальник 
регіонального відділення Тетяна 
Маслечко. — Це процес досить три-
валий. Спочатку треба розробити 
і затвердити передприватизаційну 
пропозицію, провести екологічний 
аудит тощо. 

Що ж думають про приватиза-
цію у Нововолинську? Тут цей про-
цес коментують із обережністю. 
Адже у місті у 90-х досить болісно 
пережили закриття шести вугільних 
підприємств. Тоді з’явилися такі по-
няття, як «депресивне місто», «міс-

то, що вмирає». Вистояти допомогла 
зона пріоритетного економічного 
розвитку. 

— Завдяки тому, що Новово-
линськ став зоною пріоритетного 
розвитку, в місто прийшла низка по-
тужних інвесторів, — зазначив місь-
кий голова Віктор Сапожніков. — 
Дуже шкода, що з 1 січня 2005 року 
цю зону закрили. Якби вона працю-
вала, сьогодні ми б у місті не мали 
проблем із зайнятістю. На шахтах 
працює майже три з половиною ти-
сячі чоловік. Чи знайдеться їм усім 
робота у разі приватизації копа-
лень? Це питання, над яким треба 
працювати. На мою думку, найменш 
болісне його вирішення — якнай-
швидше запустити 10-у шахту. 

Побоювання щодо часткової 
втрати зайнятості гірників у разі 
приватизації небезпідставні. Логіч-
но, що потенційних інвесторів най-
більше цікавитимуть перспективні 
вугільні копальні. Тобто ті, де ще 
є що видобувати. Спеціалісти ка-
жуть, що умовно перспективними 
вважаються шахти, у яких запаси 
становлять понад 10 мільйонів тонн. 
Як зазначається на сайті Міненерго, 
промислові запаси на першій ко-
пальні Нововолинська становлять 
до 5 млн т, стільки ж мають 5-а і 9-а 
шахти. Лише запаси «Бужанської» 
оцінюють від 5 до 20 мільйонів тонн. 
Тому питання, хто купить такі шах-

ти, зовсім не риторичне. 
Ще одна проблема — якість во-

линського вугілля. Воно потребує 
збагачення. А це ставить нововолин-

ські шахти у залежність від роботи 
збагачувальної фабрики у Соснівці 
Львівської області. Останнім часом 
вона частенько почала зупинятись. 
А як тільки фабрика зупиняється, 
шахтарі працюють на склад. За це 
грошей не платять. 

Також є проблема зі збутом. 

Основні споживачі нововолинсько-
го вугілля — Добротвірська і Бурш-
тинська ТЕС. Після приватизації 
«Західенерго» туди почали завозити 
вугілля зі Сходу: в «Павлоградвугіл-
ля» і «Західенерго» ті ж самі власни-
ки. Природно, що вони використо-
вують своє паливо. Нововолинське 
вугілля не затребуване. 

— Сьогодні фонд заробітної пла-
ти підприємства «Волиньвугілля» 
становить до 30 мільйонів гривень 
щомісяця. З них майже 25 мільйонів 
ми отримуємо з державного бюдже-
ту, — зазначив голова Волинського 
теркому профспілки працівників 
вугільної промисловості Юрій Калі-
стратов. —  Я розумію, що це не ви-
хід, шахтарі повинні заробляти самі. 
Але якому інвестору цікаво вклада-
ти стільки грошей, не отримуючи 
віддачу? Тому ілюзій не маємо. Наша 
позиція принципова: якщо при-
ватизовувати, то цілий майновий 
комплекс, а не кожну шахту окремо. 
Приватного ж власника якщо і заці-
кавить, то тільки перспективна «Бу-
жанка». А куди йти іншим людям 
працювати, особливо молоді? Вза-
галі, ми проти приватизації. Можна 
піти іншим шляхом — дати можли-
вість вичерпати промислові запаси 
на 1-й і 9-й шахтах. До того часу, 
сподіваємося, запрацює 10-а, і люди 
будуть переведені на роботу туди. 

Стосовно добудови 10-ї шахти, 
то, за словами Віктора Сапожнікова, 
щоб її запустити, потрібно приблиз-
но 115 мільйонів гривень. Порівня-
но з тим, що сюди вже вклали, це 
мізер. Тут сподіваються, що перша 
черга запрацює вже до кінця року. 

Без цієї шахти нововолинським 
гірникам і справді доведеться су-
тужно. Сподіватися на інвестора у 
тих умовах, в яких сьогодні перебу-
вають шахти, не доводиться. Навіть 
якщо їх і продадуть за 1 гривню, як 
передбачається в урядовій постано-
ві. Надто це дороге задоволення — 
утримувати шахти з мінімальними 
запасами вугілля без допомоги дер-
жави. Інше питання: чи вистачить у 
держави грошей на дотацію нерен-
табельних копалень? 

Наталка СЛЮСАР 

Прокуратура вживає заходи 
щодо повернення державі 

земельної ділянки площею по-
над 6 тис. га і вартістю більше 
80 млн грн у Камінь-Каширському 
районі. 

Зокрема, Волинська прокура-
тура з нагляду за додержанням 
законів у воєнній сфері заявила 
позов до Господарського суду Во-
линської області про скасування 

державного акта на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою. Колишні землі авіацій-
ного полігона, що розміщені на 
території Камінь-Каширського 
району, були незаконно передані 
у користування Камінь-Кашир-
ському лісгоспу. Цю ділянку пло-
щею 6047,8 га та вартістю понад 
80 млн грн використовували для 
лісозаготівельних робіт. 
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Актуально

Батьки забили дворічного хлопчика, потім підпалили,
а тіло закопали на смітнику 

У Львівській області батьки за-
били дворічного Давида. Потім 

вони накрили дитину макулатурою і 
підпалили, а далі — закопали, пові-
домляє прес-служба УМВС України 
у Закарпатській області. 

Сім’я з п’ятьома дітьми жила на 
смітнику в місті Ходорів. Заробляли 
тим, що збирали брухт, жили у наметі.

Одного вечора маленький Давид 
дуже плакав і був нечемним, тож 
батько став його бити. Била малого 
і мама. Потім тато щось пирснув ди-
тині в очі, від чого хлопчик став ще 
сильніше плакати. Тоді горе-батько 
підняв дитину в повітря і з силою 
кинув на землю. Після цього малий 
уже не плакав і не ворушився. 

Батько й мати стали лити на 
Давида воду, та той нічого не пив. 
Тож вони, зрозумівши, що дитина 
мертва, обклали її різним папером 
і підпалили. Коли тільце догоріло, 
батько сапою викопав яму і кинув 
туди обгорілі останки малюка. Далі 
удвох із жінкою вони закопали яму, 
а чоловік поклав зверху на це місце 
великий камінь. 

Наступного дня родина знову 
працювала на смітнику, а через дея-
кий час усі повернулися потягом до-
дому в місто Чоп. 

Хоч батьки під страхом смерті й 
наказали іншим дітям мовчати, все 
ж ті зізналися, що сталося з Дави-
дом, своїй хрещеній матері. А далі 

про все стало відомо міліції. 
Коли хлопця, що розповів цю 

моторошну історію, працівники мі-
ліції привезли на вказаний смітник у 
Ходорів, той показав місце, де бать-
ко закопав тіло братика. Коли моги-
лу розкопали, то знайшли картонну 
коробку з рештками кісток дитини. 

Кримінальне провадження за 
цим фактом розслідує слідчий відділ 
Ужгородського райвідділу міліції. 
Горе-батьків убитого хлопчика пра-
цівники карного розшуку Ужгород-
ського райвідділу міліції розшукали 
на смітнику аж у місті Тернополі й 
затримали та доставили у Жидачів-
ський райвідділ міліції для прове-
дення з ними слідчих дій. 

Слідство у цій страшній справі 
триває, а остаточну долю нелюдів, 
які вбили власну дитину, визначати-
ме суд. 

Українці готові відмовитися 
від дрібних монет 
Українці готові відмовитися від монет номіналом 1 і 
2 копійки. Згідно з даними дослідження Університету 
банківської справи НБУ, 79% співвітчизників вважає від-
мову від 1 і 2 копійок виправданою і зручною. Крім того, 
на думку опитаних, такий крок жодним чином не зможе 
позначитися на їхньому фінансовому стані. Експерти 
теж вважають, що потреба в дрібних монетах невелика. 
Коли саме НБУ вирішить відмовитися від монеток, поки 
неясно: офіційно банкіри порушували питання рік і два 
тому, а зараз кажуть, що вилучення не на часі. 

СБУ проводить чистки 
у Генштабі Збройних сил 
Служба безпеки, після низки обшуків серед генералітету, 
позбавила допуску до держтаємниці першого заступ-
ника начальника Генштабу Збройних сил адмірала Ігоря 
Кабаненка. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на 
джерело в СБУ. За інформацією видання, під час обшуків 
у кабінетах військових начальників виявили копії секрет-
них документів. Як відомо, 10 листопада СБУ в супроводі 
групи «Альфа» також нагрянула в будівлю Держконцер-
ну «Укроборонпром» і провела виїмку документів у офісі 
компанії «Укрспецекспорт». 

3%
стільки українців живуть за 
межею бідності — за 20 гривень 
на добу. Загалом у державі кожен 
четвертий ледь не злидар. Про це 
говорять експерти Інституту де-
мографії НАН України. Найбільше 
бідних проживає на Волині. 

У Володимирі-
Волинському 
знайшли масове 
поховання поляків 
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Масове поховання знайшли 
українські та польські архе-

ологи під час спільних розкопок 
у Володимирі-Волинському. Про 
це пише Gazeta Wyborcza. 

За кокардами на шапках за-
гиблих і військовими та поліцей-
ськими ґудзиками на одязі було 
встановлено, що в похованні ле-
жать рештки понад 300 поляків. 
За словами видання, всі вони 
були вбиті пострілом у потили-
цю в 1940–1941 роках та, най-
імовірніше, є жертвами НКВС. 
На цей момент ідентифікувати 
загиблих украй важко. 

«Можемо тільки робити при-
пущення. Це могли бути поло-
нені, які будували бункери лінії 
Молотова. А може, це були в’язні 
місцевої тюрми, яких убили «со-
вєти» перед тим, як Володимир-
Волинський зайняли німці після 
22 червня 1941 року», — каже 
журналіст Павел Боболовіч, 
який був присутній на розкоп-
ках. 

Пошукові роботи прово-
дяться на території старовинно-
го городища. «Це дуже складна 
робота. Довкола багато місць ма-
сових убивств, де поховані жерт-
ви. Всього в цьому місці покоїть-
ся понад 2000 людей, більшість 
із яких — громадяни Польщі», 
— каже Боболовіч. 

На цьому місці НКВС роз-
стрілював як поляків, так і укра-
їнців, а після літа 1941 року на-
цисти проводили тут розстріли 
євреїв, додає польське видання. 

Уже традиційними в Ковелі ста-
ли акції з відтворення водних 

живих ресурсів, які відбуваються 
за сприяння міської влади та гро-

мадської організації «ЕкоВолинь».   
Штучне зариблення Ковель-

ського водосховища є життєво 
необхідним через замулення та за-
ростання нерестовищ, забруднен-
ня води та нерегульований вилов. 
А розведення риб-біомеліораторів, 
як відомо, сприяє поліпшенню 
стану водоймищ. Тому поблизу са-
наторію матері та дитини «Турія», 
біля верхів’я річки Турії, було ви-
пущено мальків амура, товстолоба 
й коропа. 

Нагадаємо, що коропом зари-
блюють водойми для обмеження 
чисельності молюска дрейсени, 
білим амуром — для пригнічення 
розвитку вищої водної рослиннос-
ті й жабуриння, а товстолоб від-
мінно справляється з функціями 
фільтратора води. 

Річку Турію зарибнили амуром 
і товстолобом 

Побоювання щодо част-
кової втрати зайнятості гір-
ників у разі приватизації 
небезпідставні. Логічно, 
що потенційних інвесторів 
найбільше цікавитимуть 
перспективні вугільні 
копальні. Тобто ті, де ще 
є що видобувати. Спеціа-
лісти кажуть, що умовно 
перспективними вважа-
ються шахти, у яких запаси 
становлять понад 10 млн т 

Військові хочуть забрати у лісгоспу землю 

Чи знайдеться інвестор 
для нововолинських шахт 


