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1111У Луцьку відбувся фестиваль 
патріотичної пісні 
14 жовтня на Театральному майдані відбувся обласний 
фестиваль патріотичної пісні «У піснях мого народу — 
доля України». У заході взяли участь професійні вико-
навці, аматорські колективи — вокальні, інструменталь-
ні, фольклорні гурти, ансамблі народної пісні та хорові 
колективи. У рамках фестивалю також діяли виставки 
робіт майстрів народного мистецтва, фоторобіт. Відбу-
вався збір дитячих малюнків «Солдату для перемоги!». 
Пройшла благодійна акція зі збору кошів і теплого одягу 
для потреб української армії. 

Юній волинянці призначено 
стипендію імені Шевченка 
Указом Президента стипендії імені Тараса Шевчен-
ка за особливі успіхи у вивченні української мови 
та літератури призначено десятьом учням загаль-
ноосвітніх навчальних закладів України. З-поміж 
них і випускниця навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів — гімназія 
№ 2 міста Каменя-Каширського» Софія Придатко. 
Протягом навчання школярка здобула 33 перемо-
ги в районних і 19 — в обласних олімпіадах. 

Як отримати статус 
учасника бойових 
дій 

Купуючи трактори 
через Інтернет, 
чоловік лишився 
без техніки 
і грошей 

Порядок надання статусу учас-
ника бойових дій учасникам 
АТО визначено постановою Ка-
бінету Міністрів України № 413 
від 20.08.2014 року. 

Для надання статусу учас-
ника бойових дій командири 
(начальники) військових частин 
(органів, підрозділів) або інші 
керівники установ, закладів у 
місячний строк після завершен-
ня особами виконання завдань 
АТО в районах її проведення 
зобов’язані подати на розгляд 
комісій, утворених у міністер-
ствах, інших центральних орга-
нах виконавчої влади чи інших 
державних органах, у підпо-
рядкуванні яких перебували 
військові частини (органи, під-
розділи), установи та заклади, в 
складі яких проходили службу 
чи працювали особи, довідки за 
формою згідно з додатками та 
документи, які є підставою для 
надання особам статусу учасни-
ка бойових дій. Додатки можна 
знайти в затвердженому Поряд-
ку (http://www.kmu.gov.ua/kmu/
control/uk/cardnpd). 

Якщо такі документи не по-
дані командиром військової 
частини або іншим керівником 
установи, закладу до комісії чи 
керівником підприємства, уста-
нови, організації до міжвідомчої 
комісії документів, необхідних 
для надання статусу учасника 
бойових дій, особа може само-
стійно звернутися до відповід-
них комісій. 

Рішення про надання статусу 
УБД приймається міжвідомчою 
комісією з питань розгляду мате-
ріалів про визнання учасниками 
бойових дій, яка утворюється 
Державною службою у справах 
ветеранів війни й учасників АТО 
із включенням до її складу фа-
хівців різних силових відомств і 
підрозділів. 

У свою чергу комісії вивча-
ють документи і подають їх на 
розгляд міжвідомчої комісії, яка 
в місячний строк із дня над-
ходження документів приймає 
рішення щодо надання статусу 
УБД, про що інформує комісію. 

При цьому, якщо особі від-
мовлено в наданні статусу учас-
ника бойових дій, питання про 
надання їй зазначеного статусу 
може повторно виноситися на 
розгляд міжвідомчої комісії за 
рішенням міністра соціальної 
політики. Безпосереднє рішення 
комісії може бути оскаржене в 
судовому порядку.

У ході виїзного засідання Дня 
депутата обласної ради обранці 
волинської громади ознайомились 
із роботою ДП «Волиньторф», до 
складу якого входять торфозавод 
«Сойне» та Маневицький торфоза-
вод. Саме це підприємство є одним 
із основних платників податків 
району й області. Однак існують 
проблеми, які гальмують розви-
ток «Волиньторфу». Тому депутати 
вирішили оглянути виробничі 
потужності заводів, поспілкуватися 
з директором, колективом, почути 
їхню думку щодо стану справ на 
підприємстві й разом вирішити, як 
можна допомогти розвитку торфо-
видобувної галузі. 

Як розповів директор ДП «Во-
линьторф» Іван Киричик, потуж-
ності Маневицького торфозаводу — 
30 тисяч тонн торфобрикетів у рік, а 
«Сойного» — 70. Основними спожи-
вачами є бюджетні установи Волині 
та прилеглих регіонів, населення. 
Невелику частину своєї продукції 
підприємство експортує у прикор-
донні країни — Польщу, Словач-
чину, Угорщину, Чехію, Німеччину, 
Італію. Рентабельність «Волиньтор-
фу» приблизно 19%, це зважаючи на 
те, що для бюджетних організацій 
вона не перевищує 6%. 

— Сезонність полягає в тому, що 
споживача ми маємо в основному в 
опалювальний період, — розповідає 
Іван Киричик. — Улітку торф заго-
товляємо, та при нинішній вартості 
дизпалива це затратно, тому восени 
мусимо закумулювати кошти для 
того, щоб мати можливість успішно 
провести сезон видобутку. На сьо-
годні ми його вже завершили. На 
жаль, найбільшою проблемою, яка 
не може зрушитись із місця протя-
гом багатьох років, є відведення но-
вих площ під видобуток торфу. Нині 
ми забезпечені сировинними базами 
менше як на 50%. Наступного року 
ця цифра буде ще меншою. Тільки 
завдяки інтенсивності роботи з ви-
добутку торфу ми забезпечуємо себе 
сировиною, але є так званий про-
цес затухання, от ми вже входимо у 
нього. Якщо найближчим часом на 
законодавчому рівні не буде врегу-
льовано питання відведення площ 
під видобуток торфу, в нас майбут-
нього немає. Обласна рада прийма-
ла рішення про надання дозволу на 
отримання ліцензій, — продовжує 
директор. — Отримати ліцензію — 
це лише процедурне питання. Сьо-
годні камінь спотикання — це відве-
дення земель під видобуток торфу. 
Земельне законодавство говорить 
про те, що торф’яники завглибшки 
більше одного метра або попередньо 
осушені є особливо цінними зем-
лями. Тому погодження відведення 
землі, навіть маючи ліцензії, ми зро-
бити не можемо. Пропозиції змін до 
закону подали до облради. Надіюся, 
наступної сесії їх позитивно розгля-
нуть. 

Нагадаємо, на 30-й черговій се-
сії прийняте відповідне звернення 
депутатів Волинської обласної ради 
до Президента, Верховної Ради та 
Кабінету Міністрів України про вне-
сення змін до Земельного кодексу 
України, Водного кодексу України 
щодо створення умов раціонально-
го використання торфовищ. Утім, 
станом на сьогодні вирішення цього 
питання так і не зрушило з місця. 

— Цьогоріч початок сезону ви-
добутку торфу був дуже складний 
у зв’язку з відсутністю обігових ко-
штів, — продовжує про наболіле 
Іван Киричик. — В один день по-
передній керівник провів оборудку 
всупереч статуту підприємства та 
без погодження з міністерством, за-
купивши цінні папери, й тієї ж дни-

ни їх продав за умови повернення 
коштів до кінця року. Ми зробили 
запит до фірми, яка нам мала верну-
ти гроші до 30 червня, але, на жаль, 
їх не повернуто, ми звернулися до 
суду, — розповів Іван Миронович. 
— Підприємство, яке має нам їх по-
вернути (йдеться про 6 млн грн), 
зареєстроване в гуртожитку в сто-
лиці, не маючи майна, а отже, су-
довиконавцю не буде навіть що за-

брати. Його назва «Промгазінвест», 
наскільки я знаю, це фірма групи 
«Континіум». Справа перебуває на 
розгляді у податковій міліції — вже 
півроку результату ніякого. 

Директор розповідає, що коли 
повернувся до виконання своїх 
обов’язків, то йому вдалося дещо 
стабілізувати ситуацію, хоча був 
змушений економити, зменшуючи 
обсяги виробництва, тривалість ро-
бочого дня, а відтак і заробітні плати 
працівникам. Але колектив поста-
вився до цього з розумінням: люди 
погодилися на зменшення трива-
лості робочого часу, працювали на 
півставки, щоб знайти можливість 
добути торф. 

На запитання від депутатів щодо 
можливості залучення інвестицій у 
підприємство Іван Киричик відпо-
вів, що, на його думку, отримувачем 
ліцензій на видобуток має бути тіль-
ки державне підприємство. Але якби 
знайшовся інвестор, який би хотів 
вкладати гроші у переробку, вони б 
раді були його залучити. 

— Ми виступали з ініціативою 
передати підприємство під юрис-
дикцію облдержадміністрації, тоб-
то розпорядником його майна має 
стати замість Міністерства палива 

й енергетики обласна адміністра-
ція, — продовжує Іван Миронович. 
— Між нами та міністерством є Дер-
жавний концерн «Укрторф», який 
сьогодні у нас на утриманні, ми пла-
тимо кошти на утримання апарату 
правління — це до півтора мільйона 
в рік. Якби ми перейшли до сфери 
управління ОДА, ці кошти могли б 
іти на розвиток підприємства. 

Директор Маневицького торфо-
заводу Володимир Щербачук за-
просив депутатів оглянути технічні 
можливості підприємства. Він роз-
повів, що підприємству в грудні ви-
повнюється 44 роки. Тут трудиться 
120 осіб (а разом на двох заводах — 
404. — Авт.). 

— У три зміни працюємо, йде 
безперервне виробництво, зупи-
няємося на один місяць для про-
ведення капремонту, — розказує 
Володимир Степанович. — Середня 
заробітна плата — у межах чоти-
рьох тисяч гривень, ті, хто працює 
на сировинній базі, у сезон можуть 
отримувати до 10 тисяч. Соціальні 
пільги виконуються — забезпечення 
спецодягом, харчуванням, доставка 
на роботу. 

Він також наголосив на тому, 
що необхідно вносити зміни до Зе-
мельного кодексу, інакше торф’яна 
галузь приречена на «затухання» 
через відсутність нових сировинних 
площ. 

Голова Волиньради та депутати 
пообіцяли своє сприяння. 

— Обласна рада вже робила два 
звернення до центральної влади з 
приводу вирішення проблемних 
питань, які виникають на цьому 
підприємстві, ми й надалі будемо 
підтримувати ДП «Волиньторф», — 
резюмував голова облради Валентин 
Вітер. — Ми загострили проблеми і 
на найближчих сесіях ці питання бу-
демо порушувати у вигляді проектів 
рішень і звернень до Кабінету Міні-
стрів та Верховної Ради, щоб були 
прийняті всі необхідні зміни до зако-
нів та постанови, аби підприємство 
жило, розвивалось і було корисне як 
загалом для Волинської області, так і 
для Маневицького району. 

Обранці громади побували й на 
заводі «Сойне». За словами дирек-
тора «Волиньторфу», в Україні було 
34 торфобрикетних заводи такої по-
тужності. Сьогодні ж залишилося 
всього три, що стабільно працюють, 
— два на Волині, один на Рівненщи-
ні. Ще два збережені у Чернігівській 
області. 

— Білоруси, до прикладу, мали 
36 торфозаводів, і на сьогодні всі 
вони успішно працюють, — розповів 
Іван Миронович. — У нас же галузь 
відмирала, проте торф — альтерна-
тивне паливо, й зараз на часі інвес-
тувати в цю галузь і розвивати її. 

Людмила ПОЛІЩУК 

Директор «Волиньторфу» Іван Киричик  показує спецтехніку, яка працює на видобутку торфу

Маневицький торфозавод

Депутати на чолі з головою облради Валентином Вітром на «Волиньторфі»

До чергової частини Камінь-
Каширського райвідділу мі-

ліції надійшла заява жителя села 
Видричі про те, що невстановле-
на особа під приводом продажу 
двох тракторів через Інтернет 
заволоділа грошима заявника у 
сумі 86 тис. грн. Правоохоронці 
нагадують: особливу насторогу 
мають викликати оголошення, де 
вказана надто низька ціна това-
ру чи послуги; при використанні 
банківських карт варто оформи-
ти одну карту спеціально для та-
ких операцій. У жодному разі не 
розголошувати ідентифікаційні 
дані банківських карт, онлайн-
гаманців і не відправляти копії 
документів. 

Регіон

Через колізії чинного законодавства 
торф’яна галузь приречена на загибель 


