
За радянських часів поблизу села 
Мовчанів Локачинського району в 
лісі на території площею близько 
4 га розміщувалася засекречена 
ракетна військова частина. Терито-
рія охоронялася військовими, усе 
ховалося за величезним металевим 
парканом з колючим дротом, до 
якого був підведений струм. А за 
грізною огорожею функціонували 
таємні шахти, які обслуговували дві 
пари балістичних ракет. У 1983-му 
році ракетну базу ліквідували від-
повідно до договору про скоро-
чення стратегічних наступальних 
озброєнь. Ракети звідти вивезли, а 
от штольні, глибиною по 30 метрів, 
після них лишилися. 

МЕТАЛ ВИВЕЗЛИ 
— ТЕРИТОРІЮ НЕ 
РЕКУЛЬТИВУВАЛИ

Довгий час ця територія при-
ваблювала шукачів металобрухту, 
однак перебувати там було небез-
печно, існувала загроза зірватися та 
впасти чи в шахту, чи у вентиляцій-
ний колодязь. Відомо про загибель 
там батька із сином, які різали метал 
і зірвалися в провалля. До того ж ця 
колишня ракетна база розміщується 
недалеко від села, тому тут і діти гра-
ються, лісом постійно ходять гриб-
ники та мисливці, які теж ризикують 
втрапити в якийсь із вентиляційних 
люків, захованих під рослинністю та 
листям. Довгий час влада думала, як 
рекультивувати цю територію, щоб 
не допустити виникнення надзви-
чайних ситуацій.

І от такий шлях нібито знайшли. 
Так, минулого року 12 лютого Ло-
качинська райдержадміністрація в 
особі тодішнього голови Мазурка 
В. М. й обласного управління лісо-
вого та мисливського господарства 
в особі начальника Колісника Б. І. 
підписали договір з ПП «Західвтор-
метпродукт» Рівненської області, 
яке зобов’язувалося демонтувати 
залишки шахтних пускових устано-
вок (ШПУ) та заліснити вивільнену 
площу. Початок робіт відповідно до 
договору призначили на 15 березня 
2014-го року, закінчення — 15 берез-
ня 2015 року.

Звичайно, «Західвторметпро-
дукт» це мав зробити не «за дякую», 
— йому дозволили вивезти метал з 
ракетної бази, що залишився, хоча 
про це в договорі й не сказано.

Однак рівненське підприємство 
своїх зобов’язань не виконало. 5 
червня цього року під керівництвом 
нинішнього голови райдержадміні-
страції Віктора Дудечка відбулося 
виїзне засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на території 
шахтно-пускових установок. Члени 
комісії оглянули територію, яка за-
лишилася після демонтажу ШПУ, та 
встановили, що підприємство «За-
хідвторметпродукт» не виконало 

умови договору з відновлення після 
демонтажу території та не провело 
робіт із заліснення. 

МЕТАЛ ІЗ ШАХТ РОЗБИРАЛИ 
ВСІ, КОМУ НЕ ЛІНЬ

Як же насправді виглядає ця те-
риторія після демонтажу та рекуль-
тивації, ми вирішили побачити на 
власні очі. Потрапити туди тепер 
проблематично. Раніше дорога по-
вністю була бетонна, тепер — ґрун-
това з болотистими ямами після 
дощу. Як завжди, плити розікрали 
на матеріал. І все ж нам пощастило 
зустріти місцевого мешканця Еду-
арда Івановича, який люб’язно по-
годився провести екскурсію. Про 
цей колишній секретний військовий 
об’єкт він знає все, адже свого часу 
служив тут. 

— Я особисто бачив, як ця фір-
ма, що ви кажете, тут забирала ме-
тал. Скільки його звідси вивезли! І 
потім засипали шахти. Усе зрівня-
ли, єдине — дерев не посадили, але 
вони й самі потім насіються, — роз-
повідає чоловік, прямуючи з нами до 
вказаного місця.

Подумалося, невже в райдер-
жадміністрації зводять наклеп на 
«Західвторметпродукт»?

Пригадав Едуард Іванович і той 
випадок, як тут загинули батько 
з сином, — це було в 2009-му році. 
Каже, син спустився на мотузці в 
шахту та різав метал, а батько його 
страхував зверху, однак там щось 
сталося і хлопець зірвався, чоловік 
хотів його врятувати, однак і сам 
туди впав. 

— У тих шахтах і трупи тварин, 
і людей, яких, кажуть, привозили 
в багажниках авто й туди скидали, 
— жахливі картинки змальовує чо-
ловік. — Тому навесні, коли повінь, 
з тих шахт такий сморід. А раніше 
працювали насоси, воду викачу-
вали. От тут, — показує рів обабіч 
дороги, — я особисто рив метал, бо 
знаю, як труби розміщувалися. Всі, 
кому не лінь, тут копали, хоч і небез-
печно, але все одно метал добували. 
Уже все й вибрали.

— А скільки ви металу накопали, 
якщо не секрет? — запитуємо пана 
Едуарда.

— Я не рахував, може, тонн зі 
сто. — розповідає чоловік, поки пря-
муємо далі. — От ми й прийшли, але 
що це? — дивується. — Тут не було 
цих котлованів, тут все було зарів-
няне. Невже так просіло за півроку? 
Ай-яяй.

І справді на місті шахтних уста-
новок великі котловани глибиною 
метрів чотири й діаметром при-
близно п’ятнадцять. Також руїни ко-
мандного пункту, який розташову-
вався під землею, а ще ледь прикриті 
гіллям вентиляційні люки.

— Ось це небезпечно, — вказує 
на люки Едуард Іванович, — адже, 
буває, сюди й діти прибігають гра-
тися.

ВЕРХ ЗНЯЛИ, РЕШТУ — 
ЗАКОПАЛИ

«Відомостям» вдалося поспілку-
ватися ще з одним чоловіком, який 
стверджує, що був працівником «За-
хідвторметпродукт», хоча трудився 
в них неофіційно, мовляв, обіцяли 
працевлаштувати пізніше. Каже, 
якраз працював на демонтажі цих 
шахт.

— Фірма мала гідромолот, який  
дозволяв розбивати залізобетон, — 
розповідає Микола Плюта. — Але 
вони все зробили абияк — верхній 
шар шахт метрів п’ять зняли і ков-
паки, якими були вони накриті, а ре-
шту метрів 25 лишили та засипали 
корінняччям-гіллям, а зверху трохи 
землею, тому воно й просіло. У кінці 
мали підписати акт виконаних ро-
біт, але цього не зробили. Натомість 
забрали 1625 тонн металу за ціною 
2,500 грн за тонну. От і порахуйте, 
скільки виходить — більше 4 млн 
гривень. Затрат же фірма понесла 
близько мільйона, а решта — чистий 
прибуток.

Голова Локачинської райдер-
жадміністрації Віктор Дудечко 
стверджує, що вже два рази надси-
лав листи «Західвторметпродукту» 
з проханням з’явитися для підпи-
сання акту виконаних робіт, однак 
рекомендовані листи повернулися, 
скоріше, за вказаною адресою під-
приємство вже не зареєстроване. 

— Ми питання піднімали перед 
головою облдержадміністрації. Його 
думка — роботи має належно завер-
шити «Західвторметпродукт» відпо-
відно до договору. Проблему розгля-
дала й Рада оборони області, яка 28 
серпня винесла рішення звернутися 
до управління УМВС щодо можли-
вості відкриття кримінальної спра-
ви. Вона зараз відкрита і знаходить-
ся у впровадженні Локачинського 
районного відділу УМВС України.

Також Віктор Дудечко повідо-
мив, що територією ракетної бази 
зацікавилася українсько-німець-
ка фірма, яка хоче там видобувати 
біогаз. Незважаючи на те, що шахти 
частково присипані, компанія ще го-
това вкладати кошти в проект. 

Однак, що з цього матиме район? 
Віктор Дудечко запевняє: поки 

що йде мова про те, що фірма за-
лишки газу продаватиме в газову 
систему району, крім того, сплачу-
ватиме орендну плату за земельну 
ділянку, створить робочі місця. Але 
це тільки пропозиція, поки триває 
кримінальна справа, інвестор захо-
дити не буде.

Сподіваємося, що нинішня вла-
да району, на відміну від попередни-
ків, підписуючи договір з німецькою 
фірмою, зробить усе можливе, аби 
громада отримала максимальну ко-
ристь від такої угоди: наповнить бю-
джет та простежить, щоб видобуток 
біогазу не вплинув на екологічну си-
туацію в регіоні.

 Людмила ШИШКО  

Голова обласного осередку пар-
тії Юлія Вусенко перекона-

на, що це політичне замовлення, 
пов’язане з виборами до місцевих 
рад. 

Як стало відомо, на кандидата 
в депутати до Луцької міської та 
Волинської обласної рад напали 
о дев’ятій ранку, коли він сідав 
у своє авто. Про це під час прес-
конференції повідомила очільник 
політичної партії «Об’єднання 
«Самопоміч». «Напали ззаду. Удар 
був настільки сильний, що є ге-
матома, розсічене вухо, накладені 
шви, значні ушкодження голови, 
били по ногах», — розповіла Юлія 
Вусенко.

Нападники були одягнені в 
військові костюми, балаклави. 
Оскільки це все відбувалося серед 
білого дня, то молодиків поміти-
ли. За словами Юлії, нібито є ін-
формація, що троє молодих людей 
втікали на машині марки «Опель». 
Чоловіків зафіксували камери 
спостереження, які стоять у дворі. 
Зараз це відео передано у міліцію 
для опрацювання.

Зараз Сергій Рижков перебу-
ває в нейрохірургічному відділен-
ні Луцької міської клінічної лікар-
ні. У нього струс мозку. 

Погроз від нападників, як роз-
повіла очільниця «Об’єднання 
«Самопоміч», Рижкову не було. 
Проте інцидент усе ж пов’язують 
із передвиборчою кампанією кан-
дидата. Нагадаємо, що раніше 
Сергій Рижков мав стосунок до 
«Самооборони», але нещодавно 
припинив там свою діяльність.

Цими днями постраждав від 

рук нападників ще один канди-
дат у депутати до Луцької міської 
ради від політичної партії «Грома-
дянська позиція» Сергій Вірний. 
Кандидат переконаний, що його 
побили з політичних мотивів.

Троє чи четверо невідомих 
напали на Вірного орієнтовно о 
четвертій годині ранку, коли він 
разом із товаришем перебував по-
близу караоке-клубу «Версаль» на 
вулиці Грушевського.

За словами кандидата, до ньо-
го та товариша підійшла компанія 
чоловіків, які й напали на потер-
пілого. Вірний не пам’ятає подро-
биць побиття, оскільки після пер-
ших ударів втратив свідомість. Він 
також повідомив, що чоловіки мо-
тивували свою агресивну поведін-
ку нібито тим, що Вірний чіплявся 
до невідомої дівчини. Постражда-
лий заперечує ці закиди.

До того ж, кандидат додає, що 
неодноразово помічав чоловіків, 
які на нього напали, біля свого 
будинку. Тому він не відкидає по-
літичного підґрунтя нападу.

У результаті побиття Вірний 
отримав черепно-мозкову травму, 
струс мозку, вивих плеча та ноги, 
численні забої та гематоми. 
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Україна закачає в ПСГ 18 
млрд кубів газу
Україна планує накопичити в підземних газо-
сховищах 17–18 млрд м3 газу найближчим часом. 
Про це під час брифінгу повідомив міністр 
енергетики та вугільної промисловості України 
Володимир Демчишин: «Очікуємо, що протягом 
наступних 20–30 днів буде суттєво збільшений за-
пас у сховищах. Заявки «Нафтогаз» подав на 114 
млн м3 щоденно, тому я думаю, що найближчим 
часом ми постараємося із сьогоднішніх 15,8 млрд  
м3 довести до 17–18 млрд м3».

ГПУ знайшла у «свободівців» 
фото та відеозаписи подій 
20 лютого на Майдані
Про це повідомив начальник управління спеціаль-
них розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
«З того, що вилучено, — це фото та відеозаписи 
щодо подій 20 лютого. Дивно, що до цього часу 
вони не були нам передані. На цей час їх огляда-
ють слідчі», — повідомив Горбатюк.
Напередодні у прес-службі ВО «Свобода» повідо-
мили, що в кількох «свободівців» провели обшуки.

70
стільки мільйонів гривень премії зага-
лом отримали понад 13 тисяч україн-
ських військових за участь у бойових 
діях і знищену техніку бойовиків. Про це 
сказав Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк.
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Метал із ракетних шахт на 
мільйони гривень вивезли, 
а територію не впорядкували

Актуально
У Луцьку побили кандидата в депутати 
від партії «Об’єднання «Самопоміч» Сергія 
Рижкова 

Прикордонники Чопського та 
Львівського прикордонних 

загонів виявили та затримали осіб, 
які незаконно намагалися пере-
містити контрабандні цигарки за 
кордон.

Так, у пункт пропуску «Ужго-
род», на виїзд з України, прибув 
легковий автомобіль «Шкода», 
який був без вантажу. Через ва-
гання водія в поясненнях щодо 
маршруту руху в прикордонників 
виникли підозри про можливе пе-
реміщення цим транспортним за-
собом товарів та предметів, прихо-
вуваних від прикордонно-митного 
контролю. Під час проведення по-
глибленого огляду правоохоронці 
спільно із працівниками митниці 
виявили тютюнові вироби «LМ 
червоні» та «LМ сині», які водій 
намагався перевезти до Словаць-
кої Республіки у спеціально об-
лаштованому сховку, а саме — у 
подвійному дні заднього бампера 
легкового автомобіля.

Наразі виявлені понад 1,5 ти-
сячі пачок цигарок. Автомобіль 

вилучено, сума оцінки конфіска-
ту — майже 100 тисяч гривень.

Також прикордонний наряд на 
Львівщині виявив сховок із контр-
афактними цигарками в легково-
му автомобілі «Крайслер».

Прикордонники Львівського 
загону в пункті пропуску «Гру-
шів» зупинили авто «Крайслер». 
Під час огляду транспортного за-
собу в прикордонників виникла 
підозра, що в салоні можуть бути 
товари, заборонені для перевезен-
ня через державний кордон. Тому 
автомобіль направили для прохо-
дження поглибленого огляду. Під 
обшивкою салону в спеціально об-
ладнаному сховку правоохоронці  
виявили 1300 пачок цигарок «LD», 
«Мінск», «Lifa» та «ZD».

Стосовно затриманих складе-
но адміністративно-процесуальні 
документи, а транспортні засоби 
та контрабандна тютюнова про-
дукція вилучені встановленим по-
рядком та передані компетентним 
органам.

За перевезення майже трьох тисяч пачок 
цигарок українці позбулися автівок 

У західних областях 15 жов-
тня мінлива хмарність, без опадів. 
Вночі +1...+3 °C, вдень +10...+12 °C. 
16 жовтня хмарно з прояснення-
ми, дощ. Вночі +1...+3 °C, вдень 
+11...+13 °C. 17 жовтня прогнозу-
ють мінливу хмарність, без опадів. 
Вночі +4...+6 °C, вдень +13...+15 °C. 

У північних регіонах 15 
жовтня сонячно, без опадів. 
Вночі -2...0 °C, вдень +9...+11 °C. 
16 жовтня ясно, без опадів. Вночі 
0...+1 °C, вдень +9...+11 °C. 17 жов-
тня прогнозують невелику хмар-
ність, без опадів. Нічна температу-
ра +2...+4 °C, денна +9...+11 °C.

У Києві 15 жовтня соняч-
но, без опадів. Нічна температу-
ра 0...+2 °C, денна +10...+12 °C. 
16 жовтня невелика хмарність, 

без опадів. Вночі +1...+3 °C, вдень 
+10...+12 °C. 17 жовтня невелика 
хмарність, сухо. Вночі +1...+3 °C, 
вдень +10...+12 °C. 

У східних регіонах 15 жов-
тня ясно, без істотних опадів. 
Вночі -1...+1 °C, вдень +9...+11 °C. 
16 жовтня невелика хмарність, 
можливі опади. Вночі -1...+1 °C, 
вдень +8...+10 °C. 17 жовтня со-
нячно, опадів не передбачається. 
Вночі +1...+3 °C, вдень +7...+9 °C.

У південних областях 15 жов-
тня сонячно, без опадів. Вно-
чі +3...+5 °C, вдень +10...+12 °C. 
16 жовтня хмарно з прояснення-
ми, без опадів. Вночі +5...+7 °C, 
вдень +11...+13 °C. 17 жовтня 
мінлива хмарність, сухо. Вночі 
+5...+7 °C, вдень +13...+15 °C.

 ПОГОДА


