
Ми продовжуємо розповідати 
про тилових воїнів — волонтерів, 
без підтримки яких важко уявити 
як би було нашим військовим на 
Сході. Один із таких Сергій Чуріков. 
Серед волинських волонтерів про 
нього кажуть, як про людину, що 
може дістати за кордоном будь-
яку амуніцію. А все починалось з 
пошуку форми для Самооборони та 
простеньких бронежилетів.

Як і багатьох українських бізнес-
менів Революція гідності не минула 
й Сергія. Розповідає, що на Майда-
ні в Києві був практично з перших 
днів. Після сутичок на Грушевського 
пішов до рядів «Самооборони», аби  
разом протистояти диктаторській 
машині Януковича. Оскільки Сергій 
переконаний, що кожному варто за-
йматись тим, що приносить найбіль-
ший ефект, то взяв на себе відпові-
дальність за забезпечення амуніцією 
побратимів. 

 — Оскільки я маю бізнес у Поль-
щі, знаю мову, трохи орієнтуюсь що 
і де взяти, то почав шукати для хлоп-
ців форму та бронежилети. Це було 
в березні, коли самооборонівці па-
трулювали вулиці міста, треба було 

їх якось вирізнити. А потім поне-
слось, — розповідає волонтер. 

Сергій каже, ще тоді відчував, 
що все це добром не закінчиться і 
шукати військову амуніцію дове-
деться не раз. І не помилився, вже в 
травні стала потреба знайти броне-
жилети та інше спорядження для 30 
добровольців, що згодом поповни-
ли ряди батальйону «Айдар». Після 
того було ще чимало пошуків, до-
водилось об’їздити в сусідній країні 
спеціалізовані магазини, шукати й 
по Інтернет-крамницях. 

 — За останні місяці став експер-
том в галузі військового споряджен-
ня, — посміхаючись каже Сергій. 
— Спочатку шукали бронежилети 
по три тисячі гривень, тепер же у 
пошуках тепловізорів, які вартують 
цілих п’ятдесят. Є спонсори готові 
купувати авто. В добровольчих під-
розділах надзвичайно великий дефі-
цит техніки. Вони пересуваються на 
звичайному транспорті, який в дуже 
поганому стані. Тож спеціалізовані 
автівки  теж доводиться шукати в 
Польщі. Уже кілька автомобілів по-
їхали на Схід. В тому числі пікап для 
спецназівців. 

Автомобілі шукають в Європі, 

бо як відомо, там їх вартість значно 
нижча, як у нас, та й є шанс знайти 
більш-менш облаштований для вій-
ськових транспорт. Волонтер жар-
тує, що потім автівки розмитню-
ватимуть на слов’янській митниці. 
Насправді, ж авто просто ввозять з 
польськими номерами і не поспіша-
ють розмитнювати, оскільки після 
бойових дій воно навряд чи буде 
придатне для користування.   

За весь час Сергієві щастило на 
кордоні. Каже, що хоч і формально 
діє заборона на ввезення товарів 
подвійного призначення, котрим є і 
бронежилети, і шоломи, та жодного 
разу польські митники та прикор-
донники не робили аж надто ретель-
них обшуків його автівки. 

 — Але й провозити такі речі по-
трібно правильно. Уявіть собі, якщо 
під’їздить бус, який доверху забитий 
бронежилетами, що  вивалюються 
з усіх шпарин. Ясно, що митники не 
можуть на це закрити очі. Скільки я 
уже не перевозив, претензії до мене 
ще ні разу не було. Хоча бувало, що 
їхав повністю завантажений. Але по-
трібно грамотно розкладати та й спіл-
куватись із митниками спокійно та з 
повагою, а не вимагати невідомо що, 
бо ти волонтер, — говорить Чуріков.

Загалом же волонтер неаби-
як обурений, що прості активісти 
мають труситись на кордоні, аби 
привести чергову партію якісних 
бронежилетів. Тоді як цим мала б за-
йнятись держава, в якої потужніші 
можливості та законодавчо більш 
розв’язані руки.

 —  Потрібно організувати робо-
ту тилових служб належним чином. 
Волонтери не повинні займатись по-
шуком амуніції для військових. Ми 
маємо працювати і платити податки, 
а знайти спорядження для армії — 
завдання відповідних служб.  Повір-
те, в Міноборони налічується тисячі 
службовців, котрі мали б вирішу-
вати ці питання, — резонує Сергій. 
— Сьогодні об’єм поставок, що здій-
снюють наші волонтери, вимірюєть-
ся вже в сотнях тисяч гривень. На 
жаль, це відбувається за мінімальної 
участі держави. Чому так? Тут ми 
знову приходимо до висновку, що 
без змін в середині країни цю війну 
не виграємо. А якщо й переможемо, 
то з дуже важкими втратами, бо ж 
відходять найкращі сини України. 
Але ми розуміємо, що треба боро-
тись, бо це війна за справедливу і 
чесну Україну для наших дітей!

Ольга УРИНА
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Аграрії зібрали понад 35 млн 
тонн зерна
Станом на 26 серпня сільгоспвиробники зібрали 35,2 
млн тонн зерна на площі 9,6 млн га. Згідно з інформаці-
єю Мінагрополітики, вже намолочено пшениці — 24,4 
млн тонн зерна, ячменю — 9,3 млн тонн, жита — 457,2 
тис. тонн. Пшениця обмолочена на 98% запланованих 
площ.Окрім того аграрії намолотили гречки — 91 тис. 
тонн, проса зібрано 112 тис. тонн. Соняшника намо-
лочено 388 тис. тонн, сої — 68 тис. тонн. Нагадаємо, 
за прогнозами фахівців урожай зернових у 2014 році 
може становити близько 63 млн тонн.

Підвищено ставку акцизного 
податку на цигарки
Підвищення ставок акцизного податку на тютюнові ви-
роби, тютюн та промислові замінники тютюну очікується 
з 01.09.2014 року. Зокрема, на тютюнові вироби, тютюн 
та промислові замінники тютюну підвищено специфічну 
ставку акцизного податку (на 5%), при цьому адвалерна 
ставка податку залишилася незмінною (12%). Мінімаль-
не акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного 
податку на сигарети без фільтра (цигарки) та сигарети з 
фільтром також підвищено на 5%.

40
понад стільки мільярдів гри-
вень буде виділено протягом 
2015-2017 років на переозбро-
єння і модернізацію української 
армії. Про це повідомив Прези-
дент України Петро Порошенко.

Очільники Володимир-Волинської 
райради доставили ліки бійцям 51- ї ОМБ
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В області розпочали роботу над проектом 
з розвитку торфовидобування

У зв’язку з економією енергоносіїв 
йде мова про те, що діти навча-
тимуться у школах не п’ять днів, 
як було раніше, а шість. Крім того, 
зимові канікули розтягнуть на 
два місяці. Про те, чого очікувати 
волинським школярам, «Відомості» 
дізнавалися в начальника управлін-
ня освіти на науки Волинської ОДА 
Валентини Загреви. 

За її словами, всі питання, що 
стосуються п’ятиденної або шести-
денної форми, будуть вирішувати 
керівники навчальних закладів за 
погодженням із відділами освіти на 
місцях. 

— Якщо говоримо про шести-
денну форму навчання і протягом 
двох місяців канікули, то, безпере-
чно, виникає низка інших питань: 
зайнятість дитини, велике наван-
таження, — розповідає Валентина 
Ярославівна. —  Тому усі загалом за-
клади до таких заходів вдаватися не 
будуть. На мою думку, місто Луцьк 
приймає правильне рішення: після 
20-го вересня планують у школах 

один тиждень навчатися п’ять днів, 
наступний — шість, щоб забезпечи-
ти виконання навчального плану і 
щоб не було великого навантажен-
ня на дітей. Можливо, будуть такі 
форми роботи, як дистанційна, коли 
діти отримуватимуть завдання і з 
дому електронною поштою надси-
латимуть його виконання вчителю. 
Буде ущільнюватися матеріал, зви-
чайно, це важко зробити у матема-
тиці, фізиці. Частину матеріалу буде 
дано на самостійне опрацювання. 
Узгоджуємо з Міністерством освіти 
отримання електронних підручни-
ків. І в селах є комп’ютери й діти ма-
ють можливість доступу до мережі 
Інтернет. 

За словами Валентини Загреви, 
навчальні заклади свій режим пого-
джуватимуть не тільки із управлін-
ням освіти, а й з батьками. Простіше 
тим школам, які незалежні від газу, 
а їх котельні працюють на твердому 
паливі. Таких більшість у районах, 
тому там особливих питань щодо 
зміни режиму не виникатиме. 

— На місцях керівники навчаль-

них закладів будуть вирішувати, 
коли зупинити навчання, як ущіль-
нити програмовий матеріал, — про-
довжує посадовець. — Хоча в осно-
вному всі виступають за 5-денну 
форму навчання. Якщо будемо бачи-
ти, що зима тепла, то навчання три-
ватиме більший термін, а коли стане 
холодніше, підемо на канікули.

Друге питання, яке сьогодні хви-
лює в першу чергу батьків — це до-
віз їх дітей до навчальних закладів, 
адже в області 13 шкільних автобу-
сів було направлено для комплекту-
вання Збройних сил.

— На сьогодні є погодження з 
перевізниками і вони нам допома-
гають в тому плані, що змінюють 
маршрут, час, і наші діти матимуть 
можливість доїжджати до навчаль-
них закладів, — пояснює Валентина 
Загрева. 

Також, за її словами, не виника-
тиме проблем із навчанням дітей зі 
Сходу, які через війну змушені були 
переїхати на Волинь. Таких  є 115, 89 
з них зараховані у навчальні закла-
ди, решта — у дитсадки. 

— Ми надаємо посильну допомо-
гу всім, хто приходить,— продовжує 
Валентина Ярославівна. —У когось 
немає свідоцтва про народження, 
у когось ще якогось документа, але 
це не є причиною, щоб не зарахову-
вати дітей до навчального закладу. 
Крім того, наші обласні інтернати та 
ліцеї готові прийняти дітей, які при-
будуть зі Сходу і їм буде забезпечене 

цілодобове перебування у закладі. 
Першочерговим стоїть питання тур-
боти про сім’ї, де чоловіки служать 
у зоні АТО, або вже їх немає в жи-
вих. Переглядається питання щодо 
безкоштовного харчування дітей з 
таких сімей, психологічна допомога, 
соціальна, звичайно, не нав’язливо, 
непомітно, але щоб була дієвою. 

Людмила ШИШКО

Голова райради Андрій Оніщук 
та його заступник Павло Кар-

пюк завезли на передову під До-
нецьк  ліки для бійців 51 ОМБ.

Загальна сума на яку були при-
дбані ліки становить 95 тисяч гри-
вень. Це кошти, які були розподі-
лені Волинською обласною радою 
на районні та міські ради для того, 
аби оминути тендерні процедури 
і якнайшвидше їх освоїти. Після 
консультацій з обласною владою, 
було вирішено, що Володимир-Во-
линський район має закупити по-
трібні для лікування військовос-
лужбовців медикаменти.

«19 серпня усі необхідні ліки 
були закуплені. Ми відразу при-

йняли рішення невідкладно до-
ставити медикаменти у зону про-
ведення АТО, адже вони мають 
рятувати життя і здоров’я наших 
бійців. Тому, не зволікаючи, того 
ж дня виїхали на місце дислокації 
51- ї ОМБ і вже ввечері 20 серпня 
під акт прийому-передачі переда-
ли ліки офіцеру 51-ї ОМБ відпові-
дальному за медичне забезпечен-
ня.  За кожну копійку державних 
коштів нам доведеться звітувати, 
тому й передали ліки під відповід-
ний акт, як це передбачає процеду-
ра витрачання державних коштів», 
— розповів Павло Карпюк.

Також частину придбаних ме-
дикаментів було передано, безпо-
середньо у Володимир-Волинській 
райраді, представникам 1-го ба-
тальйону територіальної оборони, 
який зараз несе службу на Донбасі.

До поїздки в зону АТО також 
долучився голова Березовичів-
ської сільської ради, з якої у Во-
лодимир-Волинському районі 
мобілізували найбільшу кількість 
військовозобов’язаних.

Прес-служба Волинської
 обласної організації

Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода»

Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик підкрес-

лив, що розвиток торфовидобув-
ної галузі Волині є пріоритетним 
інвестиційним проектом нашого 
регіону поряд із завершенням бу-
дівництва шахти №10 «Новово-
линська». «Наш регіон багатий на 
торф’яні родовища. Тим більше, 
маємо два торфобрикетні заводи. 
Вже сьогодні варто напрацювати 
бізнес-план інвестиційного про-
екту. Проаналізувати всі «за» і 
«проти», — зазначив він. — ДП 
«Волиньторф» — стратегічне ви-
робниче підприємство з можли-
востями, куди має прийти при-
ватний капітал. І при розробці 
проекту повинен бути комплек-
сний підхід: якщо завод пропонує 
торфобрикет, то й треба подумати 
і про виробництво котлів для ньо-
го», — наголосив голова.

   За словами директора ДП 
«Волиньторф» Івана Киричика, 
«виробничі потужності заво-
ду — в нормальному стані, хоч 
і переоснащення таки потрібне. 
А торфових запасів достатньо у 
Маневицькому районі, розробля-
ють торф’яники й на межі з Рів-

ненською областю. Є перспектива. 
Адже дві тонни торфобрикету за-
мінює тисячу кубів газу. А коштує 
це втричі дешевше».

   Ініціатива голови облдержад-
міністрації підтримана. Найближ-
чим часом створять роботу групу, 
яка працюватиме над законодав-
чими питаннями, а також тими, 
які можна вирішити на місцевому 
рівні. 

Скільки днів вчитися: п’ять чи шість — кожна школа вирішуватиме окремо

Сергій ЧУРІКОВ: 

Регіон

За останні місяці став експертом 
в галузі військового спорядження


