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Терорист зізнався, 
що це він убив 16 
військових 
у Волновасі 

Лідери терористів 
починають шукати шляхи 
для втечі
Під час проведення операції в Донецьку бойовики 
неодноразово зверталися до керівництва АТО «з 
проханням домовитись». Особисто Абвер (один із 
лідерів терористів Сергій Здрилюк. — Ред.) кілька 
разів звертався і намагався домовитися про поря-
тунок і вихід із Донецька. За неофіційними даними, 
терористи зазнали дуже великих втрат. 

Відтік депозитів в Україні за 4 
місяці перевищив 75 мільярдів 
Відтік депозитів у банківській системі України перевищив 
75 мільярдів гривень. Про це сказав міністр фінансів Олек-
сандр Шлапак, представляючи фінансові показники країни 
за січень–квітень поточного року на засіданні Кабінету Міні-
стрів. «Нестабільна ситуація в роботі банківського сектора, 
75 мільярдів — відтік депозитів, а це призводить до нестачі 
кредитного ресурсу та нестабільності валюти», — сказав 
Шлапак. За словами міністра, нестача кредитних ресурсів 
відбивається на показниках державного бюджету, оскільки 
Мінфін не може вийти на внутрішні ринки запозичень. 

Обурені солдати ледь 
не побили генерала 
У 51-й бригаді Володимира-Во-
линського вкрай незадоволені 
відстороненням комбрига В. Яцківа 
і призначенням нового тимчасово-
го командувача. Коли командувач 
Сухопутних військ України генерал-
лейтенант А. С. Пушняков предста-
вив солдатам і офіцерам виконува-
ча обов’язків командира бригади, ті 
зустріли новину «в штики». 

Хлопці обступили генерала, обу-
рювалися, навіть намагались його 
пошарпати, розбили йому телефон. 

— Нам привелося мати коротку 
розмову з генералом Пушняковим і 
його колегою Размазніним. За п’ять 
хвилин знайомства перший викли-
кав однозначну огиду в мене осо-
бисто. Було бажання навіть посла-
ти цього хамуватого «командира»! 
— зізнається активіст Роман Мар-
тинюк, який разом із Костянтином 
Зінкевичем координує цивільну до-
помогу 51-й бригаді. — Стільки кро-
ві й горя, а у поведінці й поглядах 
генералів — ані жалю, ні розкаяння. 
Вони вирішили зробити комбрига 
Яцківа крайнім у цьому горі. Та ми 
їх попередили, що не дай Боже!.. 

Активіст вважає, що толку від 
генеральських перевірок небагато: 

— З кожним прильотом генера-

лів військові рівняють техніку все 
рівніше та рівніше! І більше нічого. 
А, ще кричать на всіх не своїм голо-
сом: стій там, іди тут! 

Прилетить генерал голубим 
вертольотом і безплатно покаже 
«кіно»... 

Про надмірну увагу чиновних 
перевіряльників до шикування 
техніки і про їхню цілковиту бай-
дужість до реальних, нагальних 
потреб війська різко заявляв на 
шпальтах інформаційного порталу 
«Нововолинськ діловий» також ін-
ший активіст із Володимира-Волин-
ського — Костянтин Зінкевич. 

Коли 51-а бригада вирушала на 
Схід, бракувало 900 акумуляторів 
для колісної техніки — кошти на них 
збирали всім миром. 

Увесь автопарк, із бронетехні-
кою включно, ремонтували цивіль-
ні волонтери. Лише запчастинами 
люди вклали 300 000 грн! 

А генералітет не вдарив пальцем 
об палець, аби покращити матері-
ально-технічне забезпечення меха-
нізованої бригади. 

За лічені дні до нападу теро-
ристів на третій батальйон генерал 
приїхав у бригаду і влаштував тупе 
шикування техніки. Змусив чотири 
рази (!) переставляти сотні автомо-

білів бригади під лінійку. Замість 
конче необхідного тренування на 
побудову блокпостів за всіма інже-
нерними і саперними вимогами сол-
дати й офіцери виконували недолугі 
накази... 

— То це високе керівництво чи 
самодурство? І звідки взятися дис-

ципліні, якщо військові на блокпос-
тах не забезпечені навіть водою? — 
обурювався активіст. 

У спеку солдати мріють про чис-
ту холодну воду. Бажано — дисти-
льовану. Але часто немає ніякої… 

Хай як там зараз важко, та воїни 
пам’ятають, навіщо був Майдан. 

Але чому найнеобхіднішим ма-
ють забезпечувати армію волонтери, 
а не міністерські чиновники й інтен-
данти??? 

З Волині везуть мобілізова-
ним усе, навіть ліки — ящиками… 
Бо бюрократам у Міноборони і 
Мінздоров’я начхати на захисників 
держави! 

26 травня за сприяння того-таки 
Зінкевича відбулася зустріч волиня-
нок, чиї сини або чоловіки служать 
у 51-й, із заступником міністра обо-
рони. Делегація жінок прибула до 
столиці. 

На зустрічі в оборонному відом-
стві йшлося не лише про належне 
забезпечення військовиків життєво 
необхідним спорядженням, а й про 
ротацію мобілізованих і повернен-
ня бригади в місце постійної дис-
локації. Такі вимоги висувають во-
линські жінки під час масових акцій 
протесту. 

Наталя КАМИШНИКОВА,
«НД»

290
стільки мільярдів гривень у 
2013 році вивели з державного 
бюджету українські можно-
владці. Про це розповів на 
прес-конференції міністр юстиції 
Павло Петренко. 
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Напад на блокпост україн-
ських військових на околи-

ці міста Волноваха, де загинуло 
щонайменше 17 вояків, став 
найсерйознішим і найбільш 
кровопролитним із бойових зі-
ткнень за весь час конфлікту на 
сході України. 

За словами місцевих жи-
телів, нападники приїхали на 
блокпост на броньованій інкаса-
торській вантажівці, яку охоро-
на пропустила, після чого в упор 
відкрили вогонь на ураження по 
солдатах. 

Майор української армії, 
який погодився дати інтерв’ю на 
умовах анонімності, повідомив 
журналістам, що з розмови зі 
солдатами, яким вдалося вижи-
ти, зрозуміло: нападники були 
не донецькими ополченцями, а 
якимись найманцями. 

При цьому самопроголо-
шений командир повстанців у 
Горлівці стверджує, що це його 
група здійснила наліт на блок-
пост і захопила там зброю. «Ми 
знищили блокпост фашистської 
української армії, встановлений 
на землі Донецької республіки», 
— заявив цей чоловік у масці, 
який назвався Бісом. 

Нагадаємо, крім 17 загиблих, 
32 людини отримали поранення. 
Всі вони перебувають у стані се-
реднього ступеня тяжкості, а та-
кож у важкому і вкрай важкому 
стані. 

Матері та дружини волинських військовослужбовців вимагають їх повернення на місце постійної дислокації 
23 травня матері та дружини 
військовослужбовців, котрі беруть 
участь у бойових діях у східних об-
ластях України, й тих, що проходять 
службу у в/ч А 2331, зібралися біля 
військової частини, вимагаючи 
невідкладно вирішити питання про 
проведення ротації військовос-
лужбовців і повернення їх на місце 
постійної дислокації цього військо-
вого з’єднання у місто Володимир-
Волинський. 

Із солдатськими матерями та 
дружинами зустрівся міський го-
лова Петро Саганюк, який уважно 
вислухав жінок і пообіцяв сприян-
ня та підтримку. Зокрема, він на-
голосив, що від його імені було на-
правлено листи-телеграми на ім’я 
в. о. Президента України, голови 
Верховної Ради України Олексан-
дра Турчинова, Прем’єр-міністра 
України Арсенія Яценюка, коман-
дувача військ оперативного коман-
дування «Північ» Збройних сил 
України генерал-лейтенанта Ігоря 
Колісника, народного депутата 
України Євгена Мельника, у яких 
він просив невідкладно вирішити 
питання про ротацію мобілізова-
них військових у в/ч 2331. Також 
було відкрито благодійний раху-

нок Волинської обласної організа-
ції Товариства Червоного Хреста 
України, куди можна переказувати 
допомогу постраждалим під час 
виконання службових обов’язків 
під Волновахою Донецької області 
військовикам 51-ї ОМБр. 

— Сьогодні на рахунку військо-
вої частини лежить 250 тис. грн, 
які люди зібрали для допомоги вій-
ськовослужбовцям, — зауважив 
міський голова. — Та, на жаль, у 
зв’язку з проблемами у казначей-
стві, ми не можемо їх зняти. На 
ці гроші можна було б придбати 
50 бронежилетів (вартість одно-
го — 5000 грн). Тому я звернувся 
по допомогу до підприємців міста 
з проханням допомогти у їх при-
дбанні. І вже сьогодні за кошти за-
сновника ПП «Універсам» Сергія 
Ковальчука, керівництва птахо-
фабрики та ПП «Панбуд» було за-
куплено 23 бронежилети 6-го сту-
пеня захисту. Проте цього замало 
для такої кількості людей. Тому 
відкрито благодійний рахунок То-
вариства Червоного Хреста, на 
який можна перераховувати кошти 
для підтримки наших хлопців. Для 
військовослужбовців, які одержа-
ли поранення під Волновахою, на 
їх лікування з міського бюджету 

буде виділено по 2000 грн. Окрім 
того, 10 тис. грн матеріальної до-
помоги, виділеної з міського бю-
джету, та 5 тис. грн від мецената 
Сергія Ковальчука отримає родина 
загиблого майора Леоніда Полін-
кевича. Це все, чим наразі можемо 
допомогти. Ми глибоко сумуємо з 
приводу загибелі наших співвіт-
чизників і висловлюємо співчуття 
їхнім рідним та близьким, а також 
будемо докладати всіх зусиль для 
повернення хлопців додому. 

Жінки вкрай обурені тим, що 
військовослужбовці, які беруть 
участь у АТО, не забезпечені засо-
бами індивідуального захисту. Зо-
крема, бронежилетами та касками. 

— На що пішли ті мільйони, які 
вся Україна здавала для підтримки 
армії? — кажуть вони. — І чому 
саме наші хлопці мають там бути? 
Їм обіцяли, що вони нестимуть 
службу у своєму регіоні. Натомість 
беруть участь у бойових діях. 

Також матері та дружини вима-

гали надання статусу учасника бо-
йових дій для військових. А ще їх 
цікавило, чому саме Збройні сили 
беруть участь в АТО, коли у та-
ких операціях мають бути задіяні 
спецпризначенці. Багато запитань, 
на які волинянки чекають відпові-
дей, а разом із ними — повернення 
чоловіків і синів додому. 

Жінки та матері військовос-
лужбовців написали звернення до 
матерів Донбасу, в якому заклика-
ють зробити все можливе та не-
можливе для припинення брато-
вбивства і ворожнечі. А також від 
їх імені було відправлено листи 
на ім’я в. о. Президента України, 
голови Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України, коман-
дувача військ оперативного коман-
дування «Північ» Збройних сил 
України, в яких вони вимагають 
невідкладно вирішити питання 
про повернення військовослуж-
бовців на постійне місце дислока-
ції. Жінки сподіваються, що нове 
керівництво держави зробить усе 
можливе для стабілізації ситуації 
на Сході України й їхні сини та чо-
ловіки повернуться додому живи-
ми та неушкодженими. 

Жанна МАРКОВСЬКА 

Солдати 51-ї бригади напередодні бою 

Актуально


