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Режим перетину пунктів пропуску 
у зоні АТО посилять 
Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. 
За його словами, у ЗМІ з’являється інформація про те, що 
місцеві мешканці нарікають на жорсткий режим пропуску 
у зоні проведення антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей. Однак очільник Радбезу 
наголосив, що режим не скасовуватимуть, а лише посилю-
ватимуть. Для цього є серйозні аргументи: сотні екземпля-
рів зброї та вибухівки, які вилучають під час перевірок на 
пунктах пропуску. 

Українські студенти просять 
російських не вірити 
пропаганді РФ 
Студенти найкращих вишів України звернулися до 
російської молоді із закликом протистояти інфор-
маційній війні РФ та перевіряти фейки російських 
ЗМІ. Студенти столичних вузів заявляють про те, 
що Україну та Росію розділяє лише інформаційний 
шум, а на Донбасі гинуть солдати обох країн. Укра-
їнці закликали ровесників із РФ протистояти один 
одному лише на олімпіадах та Олімпійських іграх. 

1,8
на стільки мільярдів євро у 
Євросоюзі погодили виді-
лити Україні кредитів, щоб 
врятувати її від банкрутства. 
Окремі країни наполягали на 
сумі у 2,6 млрд, проте поки 
зійшлися на меншій. 

Вони більшу половину свого життя 
провели у суцільній пітьмі та пилу. 
Щодня ризикували найдорожчим, що 
у них є, — життям, для того, аби забез-
печити наші домівки теплом та світ-
лом. У радянські часи їхня професія 
вважалась однією з найпочесніших та 
найбільш високооплачуваних у країні. 
Серед її представників чимало героїв 
України, передовиків праці та вете-
ранів. «Хрещеним батьком» їхнього 
руху є Олексій Стаханов, який за добу 
видобув 102 тонни вугілля. Відтоді 
кожен гірник із перших днів своєї 
роботи намагається бути схожим на 
нього. За кілька десятиріч з’явилися 
цілі династії шахтарів, які своєю пра-
цею зробили Україну незалежною в 
енергетичній галузі. Пропрацювавши 
немало років під землею, вчорашні 
герої зіштовхнулися з хворобами, 
набутими за увесь період. А дехто на-
віть залишився інвалідом, втративши 
працездатність. Держава виплачує їм 
пенсії та надає пільги, проте є ситуа-
ції, коли потребують кваліфікованої 
юридичної, медичної, економічної й 
інших видів допомоги. 

— Тому саме з цією метою у 
1998 році у місті Нововолинську була 
створена громадська спілка шахта-
рів та інвалідів праці, — каже голова 
цієї організації, заслужений шахтар 
України Олексій Ласкевич, за плечима 
якого близько сорока років праці у ву-
гільній галузі. — Спочатку спілка була 
зареєстрована як міська організація, а 
минулого року ми спільними зусилля-
ми добилися перереєстрації на облас-
ний рівень. Наша мета — захист шах-
тарями-інвалідами та регресниками 
своїх законних соціальних, юридич-

них, економічних, культурних, медич-
них та інших прав. Донедавна до спіл-
ки входило тридцять чоловік. Та після 
того як мене обрали на посаду голови, 
їх кількість значно зросла й сьогодні 
становить 115 осіб. Із часом, сподіва-
юсь, охочих стати її членами стане ще 
більше. Нововолинськ — шахтарська 
столиця Волині, і тому створення на-
шої організації є важливим аспектом. 
Адже, за статистикою, у Нововолин-
ську налічується 3035 інвалідів та ре-
гресників. З них: інвалідів 1-ї групи 
— 25 осіб, 2-ї — 218, 3-ї — 1320, ре-
гресників — 1648. 

Найуспішнішим нашим досягнен-
ням вважаємо перерахунок регрес-
них виплат. Для цього нам довелося 
пікетувати Міністерство соціальної 
політики. Напередодні 22-ї річни-
ці незалежності України під стінами 
Кабінету Міністрів у Києві зібрали-
ся гірники-регресники не тільки з 
Волині, а й зі Львівщини та Донбасу, 
для того щоб достукатися до влади. 
Ми вимагали від уряду поетапного 
осучаснення пенсій та страхових ви-
плат. А також відновити діяльність 
робочих груп Мінсоцполітики та ви-
конавчу дирекцію Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків та 
професійних захворювань. Окрім цих 
питань, гірників турбували проблеми 
нормативних актів, які стосуються ро-
боти з інвалідами та потерпілими ме-
дико-соціальних експертних комісій. 
Тобто ці нормативні акти настільки 
спростили, що інвалід першої групи 
стає інвалідом третьої. Одне слово, 
права інвалідів звужуються. 

Ці та безліч інших проблем ми на-
магалися донести до влади, але вона 
не чула. Й лише після того, як нас 

показали по телеканалах, було скли-
кане екстрене засідання, на якому 
постановили створити робочу групу 
щодо наших питань, і проблема з пе-
рерахунком була вирішена. Сьогодні 
співпрацюємо з благодійним фондом 
«Волинь-Карітас», що надає нам гума-
нітарну допомогу, яку ми розподіляє-
мо між усіма, хто її потребує. 

— Нас усіх поєднує одне — втра-
та здоров’я на підприємстві, — про-
довжує розмову Володимир Цісар. 
Майже двадцятиліття тому, а саме у 
1995 році, під час виробничого проце-
су він отримав травму ноги, внаслідок 
якої її довелося ампутувати. Але це не 
зламало чоловіка, й він живе повно-
цінним життям. У ковельському центрі 
протезування йому зробили протез, і 
невдовзі він уже став не тільки ходити 
без милиць, а й їздити на велосипеді. 

— Пам’ятаю той день, коли стала-
ся трагедія. Ми встановлювали ароч-
не кріплення, і відбувся обвал породи. 
А поруч лежав триметровий брус, на 
якому стирчав сучок. І при падінні по-
роди брус відкинуло на конвеєр. Коли 
його включили і стрічка почала руха-
тися, сучок зачепився за халяву чобо-
та. Спочатку розірвало спецодяг, а по-
тім брусом травмувало ногу. Біль був 
нестерпний. І коли поглянув на ногу 
— жахнувся: частина до коліна висіла 
на одній шкірі. Далі була операція й 
ампутація. Але я дякую Богу, що ли-
шився живим і продовжую жити далі. 
Таких, як я, у місті, маю на увазі тих, 
які залишились без частини тіла або ж 
прикутими до інвалідного візка, нема-
ло. Й усі вони потребують допомоги. 
А наша спілка робить усе можливе для 
того, аби вирішувати їхні питання. 

Жанна МАРКОВСЬКА 

Гірники об’єдналися для того, щоб 
разом вирішувати проблеми 

Нещодавно творчі стежки зве-
ли мене з досить-таки цікавим 

співрозмовником, який у буденних 
речах уміє бачити красу. Зокрема, й 
у люльці, яку в хвилини відпочинку 
полюбляє наповнити хорошим тю-
тюном. А в основний робочий час 
Володимир Шегедин із селища Тор-
чин Луцького району працює дирек-
тором СГТзОВ «Родючість-Агро» 
та головою комісії з реорганізації 
СЗАТ «Нива». За освітою — хімік, 
а також юрист. Ці дві спеціальності 
допомагають йому в роботі. 

Щодо хобі, то Володимир Йоси-
пович колекціонує люльки (має зо два 
десятки. — Авт.) і по можливості при-
крашає стіни своєї оселі картинами. 
Зокрема, дві придбав у свого земляка 
— художника Миколи Гладуна. А най-
першу отримав у 1993 році в подару-

нок на весілля. 
Друге ж полотно йому подарував 

товариш, коли дізнався, що чоловік 
іноді бере до рук люльку. Адже саме 
вона є невеликим фрагментом цього 
зображення, коли падає з рук Тараса 
Бульби. А саме за козацькі вуса ще в 
студентські роки Володимиру Шеге-
дину і подарували цей атрибут для ку-
ріння, що й став першим у майбутній 
колекції. 

Ще одне захоплення чоловіка —
іноземні мови. Знає польську, німець-
ку, а зараз вивчає арабську. З його слів, 
у Східноєвропейському національно-
му університеті імені Лесі Українки її 
викладає уродженець Алжиру, який 
на своїх лекціях розповідає також про 
звичаї й традиції східних народів. 

Ці знання пан Володимир споді-
вається застосувати у своїй роботі. 
Адже стверджує, що арабський капі-
тал потрохи «заходить» у сільське гос-
подарство нашої країни. Але заняття 
картоплярством для нього — не тіль-
ки бізнес, а й своєрідне мистецтво. 

«Якщо висаджувати по черзі різні 
сорти цієї культури, які цвістимуть 
різними кольорами, то поле згори 
буде нагадувати мальовничу карти-
ну», — впевнений аграрій із творчою 
душею. 

Цікаво, що навіть знаний на весь 
світ Вінсент ван Гог свого часу нама-
лював «Натюрморт із картоплею». 
Хтозна, можливо, колись моєму спів-
розмовнику пощастить споглядати 
його вживу! Поки ж він сфотографу-
вався на фоні пам’ятника цій улюбле-
ній усіма культурі у Немішаєвому, що 
на Київщині. 

Світлана ЗОЗУЛЯ
Фото автора

У рамках четвертої хвилі мобілі-
зації представники спеціально 

створених комісій розвозили пові-
стки. На в’їзді до трьох населених 
пунктів Шацького району грома-
дяни перешкоджали руху авто-
мобіля та вимагали у працівників 
військкомату знищити повістки. 

— За вказаними фактами були 
розпочаті кримінальні проваджен-
ня за ч. 5 ст. 27 та ст. 336 Криміналь-
ного кодексу України, тобто посо-
бництво в ухилянні від мобілізації. 
Нині проводиться досудове роз-
слідування. Першочергові слідчі дії 
проведені, нікого із громадян не за-
тримували, — розповів начальник 
УМВС України у Волинській області 
Петро Шпига. 

Варто зауважити, що за ухилян-
ня від призову за мобілізацією пе-
редбачено від двох до п’яти років 
позбавлення волі. 

Українські науковці закликають 
підприємців вирощувати багато-

річну енергетичну траву міскантус-гі-
гантеус як альтернативне паливо. 

За словами спеціалістів Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН, висока врожайність і 
тепловіддача, швидкий ріст і невибагли-
вість до умов вирощування дозволяють 
цій культурі конкурувати з такими тра-
диційними видами палива, як вугілля та 
деревина. З одного гектара міскантуса-

гігантеуса можна отримати до 25  тонн 
сухої біомаси, з якої в свою чергу мож-
ливо виробити стільки ж енергії, скіль-
ки дає 12 тонн вугілля або 8000 м³ газу, 
наголошують науковці. 

Ще одна вагома перевага міскан-
туса-гігантеуса — багаторічність. За-
клавши одного разу плантацію цієї 
культури, можна впродовж наступних 
20  років збирати врожай, зазначають 
фахівці. На додачу, рослина через де-
кілька років вегетації збільшує вміст 
гумусу у ґрунті. Гігантську траву мож-
на вирощувати на малородючих та 
деградованих землях, в умовах радіа-
ційного забруднення, вона не вимагає 
внесення значних добрив. 

Незважаючи на те, що батьківщи-
ною міскантуса-гігантеуса є Японія, 
Корея, Південні Курили, Таїланд, Мань-
чжурія та східне узбережжя США, в 
Україні він почувається комфортно — 
може витримувати великі морози, на-
віть за відсутності снігового покриву. 

За словами фахівців, із цієї енерге-
тичної культури можна виготовляти 
паливні брикети і гранули, силосний 
газ, а також рідке біопаливо: етанол та 
бутанол. Зараз невеличкі плантації міс-
кантуса-гігантеуса вже має Вінниччина 
— 200 га, Житомирщина (Баранівський 
район) — 35 га, Франківщина — 30 га, 
Київщина — 15 га та Львівщина — 10 га.

Розсаду енергетичної трави нині ре-
алізує Інститут біоенергетичних культур 
і цукрових буряків НААН — 50 копійок 
за стебло. Міскантус-гігантеус може бути 
цікавим не тільки підприємцям, а й окре-
мим господарям, адже енергоплантація 
на 40 сотих забезпечить теплом будинок 
площею понад 200 кв. м. 

В умовах гострого дефіциту газу 
та вугілля, різкого підвищення цін на 
всі без винятку енергоносії реалізація 
подібних проектів може забезпечити 
енергетичну незалежність як окремо-
го господарства, так і певного регіону 
України. 

Картопляр, який любить живопис, збирає 
люльки і вивчає арабську 

У Шацькому 
районі люди 
перешкоджали 
розвезенню 
повісток 

Науковці пропонують замістити російський газ енергетичною травою 

Активісти спілки

Про це повідомив міністр вну-
трішніх справ Арсен Аваков. 

«Співробітники МВС затрима-
ли полковника податкової міліції 
Бурлаченка Володимира Олексан-
дровича, заступника начальника 
Кременчуцької державної податко-
вої інспекції Полтавської області. 
Цей персонаж вимагав і отримав 
хабар від приватного підприємства 
за закриття кримінальної справи 
за несплату податків. Затриманий 
Бурлаченко «на гарячому» у влас-
ному службовому кабінеті. Слідчі 
дії тривають», — зазначив глава ві-

домства. 
Аваков заявив про те, що в МВС 

створені спеціальні групи, які про-
тидіють «липким схемам», а також 
закликав громадян проявити гро-
мадянську позицію, не миритися з 
хабарниками та заявляти про них у 
міліцію. 

«Не мирися з хабарниками. 
Кожне таке затримання — крок у 
нормальну економіку, нормальні 
правові відносини. В нормальне 
життя», — підкреслив міністр, ін-
формує прес-служба МВС України.

Міліція затримала чиновника податкової 
міліції з півмільйонним хабаром 

Матеріал для 
отримання енергії

Енергетична 
віддача (МДж/кг)

Мазут 41,0
Кам’яне вугілля 27,0–30,0
Буре вугілля 27,0
Кора 19,5
Деревина тополі 18,7
Міскантус-гігантеус 17,0–19,0
Солома 17,0
Сухий торф 14,7


