
Шановні волиняни, дорогі зем-
ляки! Нещодавні події на тери-

торії Маневицького р -ну стали біль-
ше ніж резонансними та, певно, не 
залишили байдужими нікого. Поява 
у волинських лісах чисельної гру-
пи невідомих осіб — старателів, які 
взялися нелегально копати «соняч-
ний камінь», — прецедент, що став 
останньою краплею в чаші «буршти-
нового питання».

На шальках терезів опинився 
громадський порядок на території 
області, спокій волинян та їхня без-
пека. Тож, зважаючи на гіркий досвід 
руйнівного панування бурштинової 
лихоманки в інших регіонах країни, 
представники влади, силових струк-
тур та правоохоронних органів ви-
рішили діяти кардинально. Вважаю, 
спрацювали оперативно та на відпо-
відному рівні, позаяк на Волині рів-
ненський сценарій не відбувся: ніхто 
не постраждав і ситуація не вийшла 
з-під контролю.

Хочу подякувати громадським 
активістам, котрі не побоялися взя-
ти на себе відповідальність і відгук-
нулися на пропозицію долучитися 
до процесу забезпечення громад-
ського порядку. Завдяки їм, а також 
лісівникам, екологам, працівникам 
служби надзвичайних ситуацій і, 
звісно, силовикам та правоохорон-
цям, нині у маневицьких лісах не 
орудують горе старателі, котрі не 
лише порушують закон, а й завдають 
колосальної шкоди природі.

Щире спасибі місцевим мешкан-
цям за розуміння та виваженість. 
Волиняни, жителі Маневицького 
краю, не стали вступати в конфлікт, 
позаяк розуміють: бурштин пови-
нен працювати на громаду, але пра-
цювати законно. Більшість із тих, 
хто прибув поживитися багатства-
ми волинських надр, — не місцеві. 
Їм не шкода волинського лісу. Їм не 
болять тутешні проблеми, чимало з 
яких можна вирішити, завівши ви-

добуток «сонячного каменю» у пра-
вове поле. Бо за цим — надходження 
до бюджетів, робочі місця та легаль-
на зарплата, а отже — і наявність со-
ціальних гарантій.

Закликаю представників місце-
вого самоврядування зайняти ак-
тивну позицію. Від сільських голів, 
депутатів сільських та районної рад 
багато чого залежить, бо ви покли-
кані відстоювати інтереси громади. 
Саме тому просив місцеве самовря-
дування працювати з населенням, 
вести просвітницьку роботу та пояс-
нювати, чим обертається нелегальне 
копання бурштину для волинського 
лісу та що втрачає громада. Переко-
наний, наші люди не повинні стати 
заручниками ситуації, рабами ло-
пати та бути інструментом у руках 
«бурштинових» ділків! 

Звертаюся до депутатів районно-
го рівня з пропозицією оперативно 
скликати позачергове засідання се-
сії. Саме місцевий представницький 

орган влади повинен вийти з пропо-
зицією про створення комунального 
підприємства, яке цілком законно 
видобуватиме коштовне каміння. 

Разом із тим, повинні усвідоми-
ти, що питання повністю вичерпа-
ється тоді, коли вступить у дію закон 
про бурштин. А тому прошу волин-
ських народних депутатів докласти 
максимум зусиль, знайти ті аргумен-
ти, котрі спрацюють на користь оста-
точного прийняття Верховної Радою 
України відповідного документа.

Своєю чергою повторно спрямую 
офіційний лист -звернення до Пре-
зидента України Петра Порошенка, 
Кабінету Міністрів України та Вер-
ховної Ради з проханням терміново 
розглянути питання на державному 
рівні, аби врешті впорядкувати си-
туацію. Наголошуватиму на необхід-
ності якомога швидшого прийняття 
Закону України «Про бурштин», від-
повідних постанов Кабміну та інших 
нормативних актів.

Одначе прекрасно розумію, що 
жоден нормативний акт не є абсо-
лютною панацеєю. Тому вже сьо-
годні потрібно мислити стратегічно 
й окреслювати реальні перспективи 
— думати про переробку каменю та 
реалізацію тут, на місці. Тож, звер-
таючись до керівництва держави, 
наголошуватиму також і на необхід-
ності створення ринку збуту бурш-
тину та виробів із нього.

Насамкінець хочу наголосити: 
впевнений, спільними зусиллями 
представників різних гілок влади, 
громадських активістів та, звісно, 
волинської громади нам вдасться 
докорінно змінити ситуацію з ви-
добутком бурштину. Вірю, що вер-
ховенство закону візьме гору, на 
теренах краю постане комунальна 
структура, котра легально видобува-
тиме «сонячний камінь», а останній 
стане ще однією родзинкою Волині.

З повагою голова облдержадміні-
страції Володимир Гунчик.
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У Рівненській області затримали 
дві партії бурштину
Нещодавно на дорозі Київ — Ковель в автомобілі «Рено 
Кенго» місцевого жителя вилучено поліетиленовий пакет 
з камінням вагою 0,4 кг. Вартість бурштину становить орі-
єнтовно 62 тисячі гривень. Інша мобільна група зупинила 
автомобіль БМВ-318 жителя міста Кузнецовськ. Під час 
обшуку вилучено 4 паки з бурштином вагою 1 кг, вартістю 
18 тисяч гривень.
Нагадаємо, правоохоронці нещодавно викрили цех з об-
робки бурштину на території промислової зони населеного 
пункту поблизу Рівного.  

Співробітник «генеральної 
прокуратури «ДНР» 
отримав 4 роки ув’язнення
Київський районний суд Харкова визнав ви-
нним 27-річного мешканця області у посяганні 
на територіальну цілісність і недоторканність 
України», — йдеться у повідомленні прокура-
тури Харківської області. Чоловік на початку 
2015 року вступив до лав незаконних збройних 
формувань самопроголошеної «ДНР». Служив у 
батальйоні «Восток», чергував на блокпостах.

50,2
на стільки відсотків станом на 
кінець вересня заповнені підзем-
ні газосховища України. Такою є 
інформація Європейських опера-
торів підземних газових сховищ 
(GSE).
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Володимир Гунчик: «Видобуток бурштину слід увести в законне русло!»

«Бурштинова війна» на Волині триває

Закінчення. Початок на стор. 1
Проте всі наміри щодо спокійно-

го врегулювання цієї ситуації не мали 
відповідного очікуваного результату, 
бо люди, які спілкувалися з головою 
Волинської ОДА, були в балаклавах 
та в нетверезому стані. Усі пропози-
ції влади були проігноровані, тому 
управління Міністерства внутрішніх 
справ відкрило кримінальне про-
вадження за ст. 240 Кримінального 
кодексу України (Порушення правил 
охорони або використання надр).

— Для врегулювання ситуації, 
що склалася в Маневицькому райо-
ні, я надіслав прохання до міністра 
внутрішніх справ щодо надання «фі-
зичної допомоги» за рахунок спецпі-
дрозділів інших областей, — розповів 
начальник УМВС Волині. — Окрім 
правоохоронців, на місце події з ме-
тою охорони правопорядку прибули і 
близько 250 громадських активістів, а 
також працівники лісової охорони та 
екологічної інспекції МНС, — зазна-
чив Петро Шпига.

Правоохоронцям уже вдалося за-
тримати 20 автомобілів, які перевози-
ли обладнання для копання буршти-
ну. В одній із машин також вилучили 
близько 200 тисяч гривень, припуска-
ють, що для купівлі каміння.

На запитання представників ЗМІ, 
яка площа перекопаної території, Во-
лодимир Гунчик відповів, що точно не 
відомо, оскільки  проводяться слідчі 
дії. Однак порівняно з попереднім 
днем вона збільшилася десь у разів 
п’ять.

Після зустрічі з журналіста-
ми представники влади зустрілися 
з бурштинокопачами с. Вовчицьк. 
Люди перекрили дорогу, не давали 
виїхати з лісу. Обурені місцеві жителі 
засуджували очільника області за те, 
що «Гунчик то на якій машині їздить, 
а нам не дає заробити на «жигуля». 

Більшість протестувальників були не-
тверезими, тому не слухали компро-
місних варіантів вирішення конфлік-
ту від правоохоронців та влади. 

На зустріч зі ЗМІ та держслужбов-
цями також вийшли жінки — копачі з 
сусідньої Рівненської області. Свої дії 
вони пояснювали тим, що «держава 
платить 400 гривень допомоги мате-
рі-одиночці. Як тут вижити?» Інші 
обурювалися, що вони ж не приїхали 
красти, приїхали заробити, а праця ця 
така ж важка та болюча, як «перелом 
десяти кісток відразу». 

РІВНЕНСЬКИЙ КРИМІНАЛІТЕТ 
ОРГАНІЗОВУЄ НЕЗАКОННИЙ 
ВИДОБУТОК БУРШТИНУ НА 
МАНЕВИЧЧИНІ

29 вересня начальник УМВС 
України у Волинській області Петро 
Шпига зібрав прес-конференцію, щоб 
роз’яснити ситуацію з незаконним ви-
добутком бурштину на Маневиччині. 
По-перше, він зауважив, що інформа-
ція, яку виклав на сторінці у Facebook 
Павло Данильчук про те, що в Мане-
вицькому районі 28 вересня під час 
охорони громадського порядку було 
допущено поранення та підпал авто-
транспортних засобів, — повний аб-

сурд і не відповідає дійсності.
— Насправді того дня було не-

легко, — сказав головний міліціонер 
області. — Оскільки, починаючи з 
обідньої пори, почала масово під-
тягуватися велика кількість людей 
— мешканців сусідньої Рівненської 
області. Багато було працівників Куз-
нецовської атомної станції, які побра-
ли відгули, щоб приїхати на терито-
рію Волинської області та займатися 
незаконним видобутком бурштину. 
Також 28 вересня були закриті школи 
у Володимирецькому районі і вчителі 
вийшли на видобуток бурштину. Ми 
навіть затримали священика також з 
Володимирецького району Рівненщи-
ни, який привіз прихожан з лопатами 
та забирав їх.

Петро Шпига наголошує, що си-
туація складна, і за їхніми підрахун-
ками, кількість охочих незаконно ви-
добувати бурштин у Маневицькому 
районі вже досягла двох тисяч осіб.

— У зв’язку з тим, що сили та за-
соби правоохоронців були недостат-
німи, ми практично до 20-ї години 
вечора не здійснювали будь-яких дій 
для того, щоб локалізувати цю ситуа-
цію, — розповів про події 28 вересня 
Петро Шпига. — Потім отримали під-
кріплення з інших областей, також з 

нами працювали та забезпечували 
охорону громадського порядку біль-
ше 200 патріотично налаштованих 
наших активістів. Я хотів би подя-
кувати таким організаціям, як «Са-
мооборона», «Автомайдан Волині», 
«Буг», також нам надавали практичну 
допомогу лісова охорона, екологічна 
інспекція, Національна гвардія, МНС, 
СБУ. Після проведення правоохорон-
ними органами заходів з локалізації 
цього конфлікту було оглянуто та за-
тримано три транспортні засоби, в од-
ному з яких вилучили 100 г бурштину, 
а також 0,5 г коноплі, 0,2 г амфетаміну. 
Це говорить про те, що люди, йдучи 
туди, вживають як алкоголь, так і нар-
котичні засоби, адже вони збуджені, 
поводяться неадекватно, чинять опір 
працівникам міліції. Саме через це 
ми були змушені використати зброю: 
пролунало декілька попереджуваль-
них пострілів вгору. На місці видобут-
ку бурштину було затримано близько 
ста осіб, їх доставлено у райвідділ для 
слідчих дій. Було вилучено більше 4 кг 
бурштину, 400 лопат, відповідні бури, 
близько 5 тисяч гривень, два незро-

зумілі предмети, швидше вибухові 
пристрої, поки встановлюємо їхнє по-
ходження.  

Також Петро Шпига зауважив, що 
вже відомі особи, які організовують 
незаконний видобуток бурштину, і 
зараз правоохоронці працюють над 
їхнім затриманням. За його словами, 
до цього причетний криміналітет Рів-
ненської області. Саме вони виношу-
ють наміри спровокувати ситуацію, 
використавши гранату нібито збоку 
правоохоронців у людей.  

— Тому я офіційно покладаю на 

них відповідальність, якщо такий 
факт станеться, — наголосив Петро 
Шпига. — Я намагаюся не допустити 
кровопролиття, як ви бачите, ніхто не 
постраждав, немає вогнепальних по-
ранень, тілесних ушкоджень, міліція 
намагається тримати ситуацію в пра-
вовому полі.

На цей час, за його інформацією, 
у райвідділи міліції доставлено 193 
особи, з яких 140 вже опитано. На 
запитання, чи є серед затриманих во-
линяни, Петро Шпига відповів, що за-
галом із двох тисяч осіб, які причетні 
до незаконного видобутку, волинян 
можливо буде зо двадцять осіб, решта 
— наші сусіди.  

— Ситуація повністю контрольо-
вана, виставлено три блокпости з по-
двійною лінією охорони, незаконний 
видобуток бурштину не проводиться 
та проводитися не буде. Це принципо-
во, — наголосив головний міліціонер 
Волині. — Місцеве населення катего-
рично проти, вчора виходили жінки 
перекривати дорогу, щоб авто з Рів-
ненської області не заїжджали на їхню 
територію. І правоохоронні органи та 

місцеві люди не допустять «бєзпри-
дєлу» на території Волині. Картина в 
лісах жахлива. На цей час екологічна 
інспекція вираховує мільйонні суми 
збитків, які завдані нашими «добри-
ми» сусідами.

Петро Шпига впевнений, що на 
законодавчому рівні потрібно поси-
лити відповідальність за незаконний 
видобуток бурштину. Адже штраф у 
7400 грн, який на сьогодні передбаче-
ний, не зупиняє копачів.

Любов ШЕКЕЛЬ
Людмила ШИШКО

Звернення голови облдержадміністрації до громади у зв’язку з подіями на Маневиччині й незаконним видобутком бурштину.

Особливого розголосу цими днями набули бої за маневицький бурштин.


