
Військові дії породили цілий 
волонтерський рух у всій 

країні. Щотижня, а то й щодня 
різного роду допомогу — від їжі 
до амуніції — везуть бійцям на 
Схід із усіх куточків України, зо-
крема й із Волині. 

На прохання Луцького при-
кордонного загону за сприяння 
голови Ковельської районної 
ради Ігоря Верчука 17 верес-
ня ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» 
передало бронемашину в зону 
АТО, повідомили у райраді. Цю 
техніку працівники товариства 
переобладнали за два тижні зі 
звичайного вантажного автомо-
біля марки ЗІЛ. 

Окрім того, щоб машина не 
була порожньою, працівники й 
адміністрація підприємства зі-
брали 30 тис. грн на купівлю тер-
мобілизни й інших речей, яких 
потребують військовослужбов-
ці. 

Освячення бронемашини 
відбулось у тісному колі керівни-
цтва та працівників заводу, за-
ступника голови районної ради 
Галини Коляди, представників 
Луцького прикордонного загону, 
які подякували за плідну працю 
на благо нашої Батьківщини. 

Правду кажучи, їхав у Ковель, щоб 
підготувати позитивний матеріал 
до Дня працівника лісу. Адресу 
вибрав відому для себе: спеціалізо-
ване лісогосподарське акціонерне 
товариство «Тур». Це підприємство 
не лише одне з найбільших в облас-
ті серед споріднених, а й має чудові 
традиції. Свого часу, беручи участь 
у виставках досягнень народного 
господарства СРСР і УРСР, колектив 
був відзначений майже сотнею 
медалей, більшість із яких — най-
вищого ґатунку, йому вручали 
автомобілі, інші нагороди. Сьогодні 
«Тур» теж учасник багатьох респу-
бліканських виставок та ярмарків. 

Багатолітній директор 
СЛАТ «Тур» Петро Смаль, до речі, 
лише другий за всі роки керівник то-
вариства, не без гордості розповідає, 
що за 39 років існування підприєм-
ством висаджено понад шість тисяч 

гектарів лісу. «Тур» є одним із най-
кращих платників податків Ковель-
ського району, щороку перерахову-
ючи до бюджету по 2,5–3 мільйони 
гривень. Значну частину продукції 
лісівники відправляють на експорт, 
заробляючи для України таку необ-
хідну валюту. Важко переоцінити 
і соціальну роль підприємства у 
житті регіону. Дрова для одиноких 
літніх громадян, будматеріали для 
новозбудованих церков, дошки для 
ремонту шкіл і лікувальних уста-
нов — усе це надає «Тур» на досить 
великі суми у вигляді спонсорської 
допомоги. 

Здавалось би, за всіх цих об-
ставин воно мало б бути в області 
в пошані. Тим часом, перебуваючи 
кілька днів тому в Ковелі, з великим 
здивуванням почув, що СЛАТ «Тур» 
незабаром узагалі може перестати 
існувати. У господарському суді ле-
жить позовна заява прокуратури 

Волині, подана за часів її попере-
днього керівництва нібито в інтер-
есах держави і територіальної гро-
мади, які обстоюють обласна рада, 
облдержадміністрація, Державне 
агентство лісових ресурсів України, 
до Ковельського спеціалізованого 
лісогосподарського акціонерного 
товариства «Тур». У ній ідеться про 
визнання недійсними та скасуван-
ня державних актів на право по-
стійного користування землею цим 
товариством і повернення земель 
лісового фонду площею 30 640 гек-
тарів. Фактично мова про незаконне 
вилучення у товариства лісу, який 
воно вирощувало, доглядало й охо-
роняло протягом 39 років. Чергове 
засідання суду має відбутися вже 
24 вересня. 

Знайомлячись із матеріалами 
цієї справи, пригадав: щось схоже 
на Волині вже було, коли в 2011-му 
в краї з ініціативи влади почалася 
кампанія з ліквідації міжгосподар-
ських лісгоспів і створення на їх 

базі державних лісогосподарських 
підприємств. До чого тільки не вда-
валися тодішні керівники області, 
щоб загнати непокірних лісівників 
у лоно обласного управління лісо-
вого господарства! Шантаж, за-
лякування, фальсифікація стали 
зброєю проти тих колективів і їх 
директорів, які противилися цьому 
адміністративному примусу. Голо-
вним аргументом проти незгідних 

були ті ж акти на право постійного 
користування землею, яких вони, 
на відміну від СЛАТ «Тур», не мали. 
Ковельське підприємство отримало 
їх у 1994 році, правда, з певними не-
коректними рішеннями Волинської 
облради. Але ж якщо так, то претен-
зії в прокуратури мали б бути насам-
перед до цього представницького 
органу, а не до лісовиків. 

Влада була надзвичайно зацікав-
лена у тому, щоб загнати під один ад-
міністративний дах усіх лісівників: 
експорт деревини був і лишається 
надзвичайно вигідною справою. В 
такій централізації галузі відчувався 
прямий інтерес «Сім’ї» та її оточен-
ня. На жаль, більшість керівників 
не витримала цього тиску тодішніх 
очільників області й лісової галузі. 
Так, поміняли свій статус потужні 
підприємства агролісу в Любомлі, 
Ківерцях, Любешові... Щодо остан-
нього, то з ним і близько не могло 
конкурувати державне лісове під-
приємство, розташоване у тому ж 
Любешівському районі. Консервний 
цех, цехи з переробки деревини і ви-
готовлення паливних тирсобрике-
тів, заготівля очерету, садівництво 
— ось неповний перелік того, що ро-
бив «Любешівагроліс». Планували 
навіть збудувати власний молокоза-
вод. Але не судилось. Опинившись 
під опікою обласного управління лі-
сового і мисливського господарства, 
підприємство втратило можливість 
ініціювати і втілювати багато хоро-
ших справ, ніби зів’яло. Тепер така 
само доля очікує і товариство «Тур», 
яке до кінця бореться з чиновниць-
ким свавіллям. Прикро, що все це 
робиться ніби за інерцією. Адже 
стара влада вже ганебно пішла в не-
буття, але недобрі і не завжди чесні її 
справи ще продовжуються. Звичай-
но, істину має встановити суд. Але 
перш ніж Феміді приймати рішення, 
слід задуматися: а чи варто знищу-
вати підприємство, яке працює ста-
більно?

Микола ЯКИМЕНКО 
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Понеділок, 29 вересня

06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 19:30, 00:20 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:10 «Особистий рахунок»
07:35 «Маша і ведмідь» 
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:40 «Міняю жінку-7»
11:15 «Шість кадрів»
12:25 «Розсміши коміка»
13:30 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 
14:35 «Хоробрі серця»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 03:30 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 4» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:25 Т/с «Свати» 
22:30 «Гроші»
23:35 «Сказочная Русь»
00:35 Т/с «Розвідка» 
01:35 Х/ф «Міцний горішок- 2» 

05:35 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 17:45 
«Новини»

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Т/с «Все спочатку»
14:20 Д/с «Страх у твоєму домі»
15:25 «Жди меня»
18:10, 02:35 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:55 «Подробиці»
20:40 Т/с «Отець Матвій»
22:40, 03:20 Т/с «Кулінар 2»
00:40 Х/ф «Жилець» 
02:25 «Мультфільми»

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:35 Події

09:15, 13:50, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Андрійко» 
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Чорна діра» 
02:20 Х/ф «Ворог № 1» 
03:50 Срібний апельсин

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Сейлор Мун» 
08:20 «Мультфільми» 
10:50, 00:15 Х/ф «Навіщо ти 

пішов»
12:45 Х/ф «Вони помінялися 

місцями» 
14:20 «КВК-2014»
16:45 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:10 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Мексиканець» 
01:50 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
10:00 Х/ф «Усе буде добре»
11:45 Х/ф «Коли спізнюються 

в ЗАГС»
13:30, 19:30 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
15:20, 21:15 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
17:05 Х/ф «Дон Сезар Де Базан»
23:00 Х/ф «Петрівка, 38»
00:30 Х/ф «Огарьова, 6»
02:00 Бійцівський клуб
02:45 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

05:40 «Вiкна-Новини» Спецре-
портаж»

06:30, 16:00 «Все буде добре!»
08:15 «Зіркове життя. Зіркові 

весілля»
09:20 Х/ф «Неймовірні пригоди 

італійців в Росії» 
11:20 Х/ф «Будинок на узбіччі» 
13:20 «Битва екстрасенсів»
14:55 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:10 Т/с «Коли ми вдома» 
20:05 «Куб - 5»
22:35 «Детектор брехні - 6»
00:20 «Один за всіх»
01:30 Нічний ефір

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Світанок
05:50 Надзвичайні новини. 

Підсумки
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:15 Факти
10:25 Х/ф «Подвійні непри-

ємності»
11:10, 13:20 Х/ф «Няньки»
13:40 Х/ф «Спецназ Міста янголів 

(S.W.A.T.)»
16:15 Х/ф «Згадати все»
19:20 Надзвичайні новини
20:30 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:25 Х/ф «Повернення героя» 


02:20 Х/ф «Запаморочення» 
03:55 Т/с «Військовий шпиталь»

06:00 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:10, 21:40 Т/с «Интерны»
08:30, 15:40 Т/с «Универ»
11:20, 17:00, 02:55 Comedy Club
14:10 Д/с «Разрушители мифов»
15:10 Т/с «Оранжерея»
18:05, 04:25 Comedy Woman
19:05 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:45 Т/с «СашаТаня»
23:05 Х/ф «Ничего личного» 
01:25 Х/ф «Гадюки» 

05:55, 06:55 Kids Time
06:00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди мисливців 

за привидами»
07:00, 09:20 Т/с «Татусеві дочки»
08:00, 16:35 ШОУМАНІЯ
11:20 Т/с «Вороніни»
14:20 Т/с «Останній з Магікян»
18:00, 00:30 Репортер
18:20, 23:35 Абзац!
19:00 Ревізор
21:35 Супермодель по-українськи
00:35 Х/ф «Напруж звивини»
02:20 Т/с «Сімейні таємниці»

06:00 Бандитський Київ
07:00, 15:00 У пошуках істини
07:50, 13:10 Таємниці Третього 

Рейху
08:40, 18:30 Далеко і ще далі
09:30, 22:50 Дива природи
10:30 Мавпи-шахраї
11:30, 23:40 Планета мавп
12:20, 17:30 Танки. Великі битви
14:10 Містична Україна
15:50, 21:10 Правила життя
16:40, 22:00 Сучасні дива
19:20 Секретні території
00:30 Покер
01:20 Сміття у великому місті

05:30 Х/ф «Хроніка пікіруючого 
бомбардувальника» 

06:45 Х/ф «Торпедоносці» 
08:25 «Правда життя. Професія 

сільгосппрацівник»
08:55 «Агенти впливу»
09:45 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 3» 
11:45 Т/с «Шериф» 
15:20 Т/с «Павутиння - 7»
19:00, 21:40, 02:15, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 11»
22:00 Т/с «Демони Да Вінчі» 
23:45 Т/с «Справжній детектив» 


00:50 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4» 
02:45 Х/ф «Джиперс Кріперс 

- 2» 

06:00 Малята-твійнята
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Каспер» 
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор» 
20:00 Т/с «Кухня» 
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 6 кадрів
01:00 17+
01:50 Чортівня щодня
02:40 Рай, гудбай
03:25 Теорія зради
04:10 З ночі до ранку

05:50, 18:10 Т/с «Небесне 
кохання» 

06:35 Телеторгівля
07:40, 13:15 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 17:15 Жіноча форма
12:15, 23:00 Модний вирок
14:10, 21:00 Зайві 10 років
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:05 Квадратний метр
19:05 Д/с «Ігри долі»
22:00, 01:35 Д/с «Зіркові історії»
00:00 Д/с «Секрети долі»
00:50 Будь по твоєму
02:25 Колір Ночі

06:00, 00:30 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 

18:30, 21:00, 01:30 Новини
06:40, 07:15, 08:15, 21:30, 01:50 

Спорт
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Огляд преси
07:25, 07:40, 08:25 Гість студії
07:35 Країна on line
07:50 Ера бізнесу
08:50 Паспортний сервіс
09:45, 19:00 Про головне
10:40 Чоловічий клуб
11:20 Д/ф «Самотній мандрівник»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 

метро»
13:20 Вікно в Америку
13:50 Фольк-music
15:00 Книга ua
15:30 Euronews
16:00 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Будні

21:50 Чоловічий клуб. Бокс. Чемпі-
онат України. Фінал

22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:30 На слуху
01:55 ТелеАкадемія
03:00 Х/ф «Острів любові»
04:30 Наш спорт. Олімпійська 

слава України. 1 ф.

06:00 «33 квадратних метри»
06:20 Х/ф «Три дні в Одесі» 
08:30 Д/ф «Знищені за мить»
10:30 Д/ф «Зброя майбутнього»
11:30 Д/ф «Сучасні снайпери»
12:30 Д/ф «Поля битви тварин»
13:30 Д/ф «Сувора природа»
14:30 Т/с «Гончі-3» 
18:30, 21:30 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «ППС-2» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 «Люстратор 7.62»
22:10 Х/ф «Вавілон н.е.» 
00:10 Х/ф «Відплата» 
02:00 Х/ф «Чорна Рада» 
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Лісівники зібрали армії 
понад 800 тисяч гривень 
Про це розповів начальник Волинського обласного 
управління лісового та мисливського господарства 
Василь Мазурик. За його словами, 425 тис. грн 
із цієї суми спрямували на заходи з підвищення 
обороноздатності держави, власним товаром 
надали благодійної допомоги на 300 тис. грн. 
Працівники лісогосподарств постійно передають 
до військкоматів продукти і консервацію власного 
виробництва, а також пиломатеріали, дрова, 
кевларові каски, бронежилети, пальне. 

Волинські міліціонери 
спіймали в зоні АТО 
наркокур’єра 
Під час чергування на одному з блокпостів 
працівники УМВС України у Волинській області 
виявили та вилучили у пасажира рейсового 
автобуса близько п’яти кілограмів наркотичної 
речовини — марихуани. Про це інформують у 
СЗГ УМВС у Волинській області. Відомості внесені 
до ЄРДР за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу 
України. 

 ФАКТ 

Нагадаємо, що лісові ділянки були 
виділені СЛАТ «Тур» у постійне 
користування ще 1975 року 
відповідно до чинного тоді 
законодавства. А допущені в 1994-
му обласною радою помилки можна 
виправити сьогодні, не ріжучи при 
цім курку, яка несе золоті яйця. 
Прикро, але обласна влада в цій 
ситуації поки що зайняла позицію 
стороннього спостерігача. 

Із Ковеля в зону 
бойових дій виїхав 
броньований ЗІЛ 

Директор СЛАТ «Тур» Петро Смаль на одному з ярмарків у Луцьку.

СЛАТ «Тур» хочуть позбавити землі
Одне з найкращих лісогосподарських підприємств області СЛАТ «Тур», що в Ковельському районі, 
хочуть позбавити права на земельні ділянки, виділені йому ще в 1994 році, або фактично... знищити 
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