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Отож, перекупники (вірогідно,
за певної підтримки дирекції,

яка була зацікавлена в залученні ба-
гатого інвестора) почали масово ску-
повувати акції робітників. При цьому
так званий офіс або контора з про-
дажу акцій, спочатку розмістилась
безпосередньо в гуртожитку підпри-
ємства. Акції скуповувались за без-
цінь – в десятки разів менше реаль-
ної вартості! Згодом і робітники, і ди-
ректор, якого також «попросили» з
роботи, пошкодували, що так вчи-
нили. Але зараз не про те. Хочу на-
гадати, як «Трудівник» допоміг різ-
кому зростанню цін на акції. 

Як тільки почався продаж акцій

за безцінь, я, будучи заступником

голови профспілкового комітету за-

воду, розпочав усну агітацію серед

працівників - із зрозумілими і логіч-

ними аргументами стосовно того,

що не слід продавати акції підпри-

ємства, де власником є трудовий

колектив - бо згодом це обернеться

втратою робочих місць, та й акції

підприємства мають коштувати в

десятки разів більше! Крім того, за

допомогою принтера, які тоді ще

були доволі рідкісними на підпри-

ємствах, я розповсюдив заклик не

продавати акції за безцінь. «Схаме-

німось!!!» - так починався цей за-

клик, що був вивішений на дверях

кожного цеху, на стовпах, або роз-

даний людям.
Після цього продавців акцій за

безцінь трохи поменшало, але…
Окремі все ж віддавали свої акції за
копійки. Хочу зазначити, що, крім
робітників, котрі отримали акції як
робітники підприємства, свої май-
нові сертифікати вклали в це під-
приємство ще й чимало жителів
району і міста. А як було до них до-
стукатись, аби пояснити, що їх на-
хабно грабують? Лише за допо-
могою друкованого слова!.. 

І ось мені особисто, як і ба-
гатьом жителям району та міста,
пощастило мати небайдужого до
проблем трудового люду «Трудів-
ника Полісся». Перша моя стаття в
газеті із закликом «Схаменімось!!!»
так і була названа. Після виходу в

світ її черга охочих продати акції за
безцінь знову зменшилась, але не-
істотно. Заради справедливості
треба сказати, що об’єктивною
причиною продажу акцій було на
той час зубожіння населення. Ро-
бітникам подекуди залишалось або
шукати іншу роботу, якої не було
через штучно створене масове без-
робіття (і це стосувалося багатьох
підприємств), або продавати акції
за копійки, щоб їхні сім’ї могли хоч
якось вижити. Отака вона була,
приватизація по-українськи, якій
згодом у народі дали належну
оцінку і яку більшість громадян

сприйняли як пограбування сус-
пільної власності. 

Я особисто був дуже невдоволе-
ний, що продаж акцій за безцінь
продовжується, і згодом за участю
«Трудівника» опублікував статтю
під назвою «Хто годує хижаків», де
піддав нищівній критиці як саму
приватизацію в Україні, так і дирек-
цію підприємства. Це подіяло, і ак-
ції, що продавались по 10, а згодом
по 8 копійок, піднялись в ціні до так
званого номіналу в 25 копійок. А
потім за акцію давали і долар.

Згадую прикру ситуацію. Через
два дні після виходу статті під на-
звою «Хто годує хижаків» при-
ходжу на роботу, де змінюю на
чергуванні робітника технологіч-
ного процесу, а він, цей робітник, з
іншим членом бригади ридають
крокодилячими сльозами. Запитую:
«Що трапилось? Хтось помер?» «Та
ні, - почув у відповідь, - просто
акції, що ми продали позавчора по
8 копійок, сьогодні вже по 25 ку-
пують». «Ну, хлопці, ви і влипли!
Шкода, що мене не послухали», –
співчутливо відповів я. «Та мене
жінка заб’є», – пожалівся робітник
Петро і став знову бідкатися, мов-
ляв, хто ж знав? Я не став їм до-
кучати, нагадувати, що особисто
проводив з ними бесіди про не-
обхідність збереження акцій, про
газетні статті, які вони особисто чи-
тали в моїй присутності. Не в моїх
правилах – ятрити душу нещасним.
Але факт залишається фактом: пе-
ресічний робітник на словах охоче

підтримує твою точку зору і беззапе-
речну аргументацію, а завтра робить
все навпаки: продає акції за безцінь,
обирає в профком представників ди-
рекції, а в депутати – підприємців за-
мість правозахисників. 

Шановні читачі, чи не впізнаєте
ви себе в тих робітниках? Хіба ви
не продавали Україну за безцінь?
Не голосували за бариг і крадіїв -
замість правозахисників, які бало-
тувались в депутати Верховної
Ради майже на кожному виборчому
окрузі? Скажете, то справа дале-
кого минулого. Але з власного до-
свіду багато разів пересвідчувався,
що наш народ чомусь кожного разу
наступає на ті ж самі граблі. 

До речі, багато разів за під-
тримки друкованих видань, особ-
ливо «Трудівника», мені вдавалось
повертати значні кошти у вигляді
належних доплат і компенсацій за-
робітної платні, витребувати значну
компенсацію скороченим працівни-
кам 20 заробітних плат, яка іншим
й  не снилася. Це не фантастика, це
– факт, беззаперечна правда, за
яку треба боротись, і ця позиція
буває ефективною тоді, коли під-
тримується друкованим словом. 

Панове, в когось ще є питання
стосовно доцільності існування дру-
кованих видань районного або місь-
кого рівнів? Любителів Інтернету
прошу звернути увагу на той факт,
що так звані популярні блогери й Ін-
тернет-ресурси лише коментують
статті справжніх газетних і телеві-
зійних журналістів. Інформаційні па-
разити ніколи не замінять дійсних
бійців інформаційного фронту, що
втрачають життя і здоров’я, аби ви-
світленими фактами принести ре-
альну користь суспільству. Шана і
повага людям пера, а власне - тру-
дарям-журналістам! 

роман віЦке, м.Славута.

Це було на
СолодовоМУ

заводі...
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У 1997 році мною, тоді ще початківцем-правозахисни-
ком, була ініційована боротьба за права робітників і мі-
норитарних акціонерів Славутського солодового заводу.
адже у них почали масово скуповувати акції підприєм-
ства, які робітники, як і майнові сертифікати, отримали
під час приватизації. вони були вкладені в акції, і не в
який-небудь траст чи інвест, що згодом полопали як
мильні бульбашки. Потужна транснаціональна компанія
скупила контрольний пакет акцій солодового заводу
через посередників, внаслідок чого підприємство було
викуплено, можна сказати, за безцінь. При цьому народ
і держава не отримали від таких дій належного зиску,
але це - тема окремої публікації

Підлітки не зможуть
здати зНо, навіть по-
їхати з батьками у від-
пустку, якщо завчасно
не виготовлять внутрі-
шній документ

Юнаки та дівчата, згідно з

новими положеннями, мають

отримувати свій перший паспорт не у 16, як це було раніше, а в

14 років. Тобто, наші діти набувають самостійності на два роки

раніше, і це допомагає їм у вирішенні багатьох питань.

Узяти хоча б літню мандрівку з сім'єю на море чи виїзд на

спортивний міжнародний турнір. Якщо є внутрішній паспорт гро-

мадянина України, то ви без затримок виготовите документи для

поїздки за кордон, і ваша мрія здійсниться без нервових потря-

сінь. Або візьмемо такий відповідальний період у житті старшо-

класників як участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Якщо

є паспорт - ти здаєш ЗНО, якщо немає - втрачається рік, а з ним

і перспективи.

Та не всі молоді люди та їхні батьки ставляться до виготов-

лення основного документа відповідально, а згадують про його

необхідність в останній момент. У відділі міграційної служби

натовпи охочих замовити виготовлення внутрішнього паспорта

з'являються перед здачею старшокласниками зовнішнього неза-

лежного оцінювання та у період літніх відпусток... 

Свій перший паспорт (для зручності у вигляді пластикової

картки із електронним носієм інформації) молодь отримує без-

коштовно. Нагадаємо, що навіть у терміновому порядку він

оформляється за 10 робочих днів, а у звичайному на це виді-

ляється щонайменше 20 робочих днів.

Внутрішній паспорт громадянина України у вигляді пластикової

картки - це електронний ключ, який відкриває нові можливості.

Він зручний, зносостійкий, захищений від підробок, з його допо-

могою можна отримувати адміністративні послуги у режимі «он-

лайн» тощо.
Підготував андрій роМаНЧУк.

Чи знаєте ви, що…

ПаСПорт у 14 років - 
обов'язковий

Зважаючи на швидкий ріст популяції шкідника,
підприємством проводилися в осередках шкідників
такі санітарно-оздоровчі заходи: 2015 рік – на
площі близько 700га, де було зрубано 28тис. кбм
ушкодженої деревини; 2016 рік – на площі понад
900га – 43тис. кбм; 2017 рік – на площі понад
2000га – 71тис. кбм.

Під час лісопатологічного обстеження на поча-
ток 2018 року було встановлено осередки всихання
на площі майже 2тис. га, а при обстеженні на по-
чатку лютого ц.р. соснових насаджень в межах НПП
«Мале Полісся» – ще на площі 500га.

В першому кварталі цього року вже проведено са-
нітарно-оздоровчі заходи на площі 655га, де було
прибрано 29тис. кбм ушкодженої деревини. Але, як і
протягом останніх двох років, через заборону санітар-
них рубок у «період тиші» (частина п’ята статті 39 За-
кону України про тваринний світ, де говориться про
те, що «у період масового розмноження диких
тварин, з 1 квітня по 15 червня, забороняється
проведення робіт та заходів, які є джерелом під-
вищеного шуму та неспокою, - пальба, прове-
дення вибухових робіт, феєрверків, санітарних
рубок лісу, використання моторних маломірних
суден, проведення ралі та інших змагань на
транспортних засобах», коли в цей же час відбува-
ється масове розмноження шкідника та ушкодження
ним й зараження грибковими хворобами соснових на-

саджень, санітарно-оздоровчі заходи не проводяться,
дієвої боротьби зі шкідником немає, а лісівники тільки
спостерігають за подальшим всиханням лісу.

Про це поінформував депутатів на пленарному
засіданні двадцятої сесії Славутської районної ради
21 березня ц. р. директор ДП «Славутське лісове
господарство» В.В.Сапожнік. Працівниками дер-
жавної лісової охорони постійно контролюється
стан соснових насаджень, а в разі виявлення нових
осередків шкідників вживаються термінові заходи
щодо локалізації та ліквідації їх. 

Слід відмітити, що дана проблема існує не
тільки в насадженнях Славутського лісгоспу, а й
всієї України, також сусідніх державах – Польщі та
Білорусі. Над цим працюють лісівники разом із нау-
ковцями галузевої науки, спеціалістами підприємств
лісозахисту. Наше підприємство тісно співпрацює з
Поліським філіалом УкрНДІЛГА з вивчення питання
поширення лісопатологічних процесів у всихаючих
соснових деревостанах Хмельницької області. А вже
навесні цього року ДП «Славутське лісове госпо-
дарство» має мету придбати й виставити в сосно-
вих насадженнях Держлісфонду феромонні пастки
для відлову шкідливих комах (короїдів) – з метою
моніторингу розвитку популяції верхівкового ко-
роїда та вивчення можливості боротьби з ним за їх
допомогою.

адміністрація дП «Славутський лісгосп».

На контролі – стан лісових насаджень
Навесні 2015 року в соснових насадженнях Славут-

чини (не тільки нашого підприємства) вперше було ви-
явлено спалахи всихання, спричинені ушкодженням
стовбуровими шкідниками, насамперед верхівковим ко-
роїдом – рознощиком офіостомових грибів, які й призво-
дять до захворювання та всихання сосни. враховуючи
біологію шкідника (практично весь цикл своєї життєді-
яльності він проводить під корою дерева), дієвих заходів
хімічної та біологічної боротьби з ним на теперішній час
немає. Суттєвими залишаються тільки лісогосподарські
заходи, тобто санітарні рубки (вибіркові або суцільні) та
в деякій мірі рубки догляду, з обов’язковою утилізацією
заселених шкідником порубкових решток

заводі...


