
Теплі обійми рідних і друзів, щирі 
усмішки, слова подяки, квіти… Так 
стрічали у Луцьку бійців третього 
запасного батальйону Доброволь-
чого українського корпусу «Право-
го сектору». 29 вересня додому 
повернулися добровольці, що до-
помагали українським військовим 
боронити аеропорт у Донецьку. 

Неймовірні емоції переповню-
вали кожного. Особливо трепетною 
була зустріч бійця Дмитра Корець-
кого з дружиною Антоніною. Сміх 
і сльози, міцні обійми, поцілунки 
— Тоня все не могла натішитися, що 
чоловік повернувся додому живим і 
здоровим. 

— Для мене ця зустріч стала 
сюрпризом, бо Дмитро казав, що по-
вернеться аж через два тижні. А мої 
рідні вирішили підлаштувати все. 
Ми йшли із сестрою по проспекту 
Волі й зупинилися біля університе-

ту (саме тут зустрічали хлопців. — 
Ред.) начебто для того, щоб провести 
добровольців на Схід. Але я серцем 
відчувала, що щось не так, — розпо-
відає дружина бійця. 

Сам Дмитро 15 днів перебував у 
Донецькому аеропорту. Розказує, що 
обстріл позиції практично не при-
пинявся, рухатися доводилось під 
постійними залпами «Градів». Бійці 
Добровольчого українського кор-
пусу здійснювали там розвідку та 
зачистку, виконували різну брудну 
роботу, тоді як солдати і члени спец-
підрозділів власне тримали оборону 
летовища. 

— Холод, страх, бажання вижи-
ти — все, що відчуваєш там, — каже 
Дмитро. — Було й бажання під-
стрелити якогось сепаратиста, а ще 

краще — зловити його живим. Там в 
усіх виробилася холоднокровність, 
тож страху стріляти не було. 

Втім, стріляти бійцям доводи-
лось із власних мисливських кара-
бінів. Як розповів командир баталь-
йону Віталій Ковальчук, його хлопці 
воюють фактично як партизанський 
загін, який держава не озброювала. 
Щоправда, як повідав, самостійних 
вилазок бійці не роблять, а усі дії 
координують на місцевому рівні з 
командирами 93-ї та 40-ї, 79-ї бригад 
української армії. З його слів, серед 
волинян, які служать у його баталь-
йоні, ще не було ні поранених, ні 
вбитих. Цим він завдячує хорошому 
вишколу бійців на базі перед поїзд-
кою в зону АТО. 

Ольга УРИНА 
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З 29 вересня у Луцьку гарячу воду 
подаватимуть тільки у вихідні дні 

Сергій ТІГІПКО: 

У зону АТО відправлять 
«прокурорський батальйон» 
Генеральна Прокуратура України створила так званий 
прокурорський батальйон для участі в АТО. Про це 
сказав Генпрокурор України Віталій Ярема. До нього 
звернулися з рапортами близько 600 працівників 
прокуратури з проханням надати можливість захи-
щати країну в ЗСУ. «Тому на їхнє прохання ми сьогодні 
створили так званий прокурорський батальйон, який 
проходить підготовку на території Дніпропетровської 
області», — розповів Ярема. 

Тарифи на тепло поки 
підвищувати не будуть 
Підвищення тарифів на тепло найближчим часом не очіку-
ється. Про це повідомила начальник управління економіки 
систем життєзабезпечення Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства Наталія Хоцянівська. Нинішнє підвищення тарифів 
(на 40%), за словами Хоцянівської, істотно наблизило їх до 
рівня собівартості. 

7,3
на стільки відсотків у ІІ кварталі 
2014 року порівняно з аналогіч-
ним періодом 2013-го зросли 
номінальні доходи населення 
України, які сягнули 385 млрд 
347 млн грн. Це стверджує Дер-
жавна служба статистики. 
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Вілкул: «Однакові тарифи на газ як для 
підприємств, так і для населення стануть 
серйозним ударом для людей» 

Волиняни передали в зону АТО 
понад 400 телефонів 

Осіння погода поволі починає 
про себе нагадувати, тож во-

діям потрібно підлаштуватися під 
нові умови руху. Дощ, хмарність, 
туман — фактори погіршення ви-
димості, а отже, для безпечного 
руху транспортні засоби повинні 
рухатися поза населеним пунктом 
у денну пору доби виключно із уві-
мкненим світлом ближніх фар. 

Згідно з постановою Кабміну, з 
1 жовтня по 1 травня на всіх меха-
нічних транспортних засобах поза 
населеними пунктами повинні бути 
ввімкнені денні ходові вогні, а в разі 
їх відсутності в конструкції тран-

спортного засобу — ближнє світло 
фар. 

Також водіям варто пам’ятати: 
згідно з частиною 2 статті 122 Ко-
дексу України про адміністративні 
правопорушення, за порушення во-
діями транспортних засобів правил 
користування зовнішніми освітлю-
вальними приладами або поперед-
жувальними сигналами при по-
чатку руху чи зміні його напрямку, 
використання цих приладів та їх 
переобладнання з порушенням ви-
мог відповідних стандартів перед-
бачено штраф у розмірі від 425 до 
510 гривень. 

Актуально

Відповідне розпорядження під-
писав у вівторок міський голо-

ва Микола Романюк на виконання 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.07.2014 № 296 «Де-
які питання забезпечення на-
селення, підприємств, установ 
та організацій природним газом 
до кінця опалювального сезону 
2014/15 року» та Розпорядження 
голови Волинської обласної дер-

жавної адміністрації від 02.09.2014 
№ 333 «Про забезпечення населен-
ня, підприємств, установ та орга-
нізацій природним газом на опа-
лювальний сезон 2014/2015». 

Тож із 29 вересня від котелень, 
центральних теплових пунктів 
державного комунального підпри-
ємства «Луцьктепло» гаряча вода 
подаватиметься: по суботах і неді-
лях із 08.00 до 23.00.  

За рівнем загрози для національної 
безпеки економічна криза, по-
силена бездарною та безпорадною 
політикою уряду, наблизилася до 
наслідків військових дій. Про це 
пише народний депутат, лідер пар-
тії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко у 
своїй колонці для видання «Апо-
строф». http://apostrophe.com.ua/
article/politics/2014-09-22/nastupit-
li-v-ukraine-zavtra/431 

Як нагадав політик, власники 
та керівники промислових підпри-
ємств країни почали масові скоро-
чення, адже опинилися перед вибо-
ром: повністю закрити збиткові на 
сьогодні виробництва й остаточно 
втратити технології та кадри або 
хоча б постаратися зберегти кістяк 
кваліфікованого персоналу. 

«Ніхто з власників та керівни-
ків підприємств не хоче реалізації 
першого сценарію. Це означатиме 
кінець справи, якій вони присвя-
тили багато років свого життя. Це 

буде хрест на майбутньому України 
як країни, здатної виробляти якісні 
товари і технологічно складну про-
дукцію як для свого споживання, 
так і на експорт», — зазначає Сергій 
Тігіпко. 

За його словами, вітчизняне ви-
робництво чекає підтримки від вла-
ди. «А що отримує натомість? Той 
самий рівень корупції. Тих самих 
незліченних і жадібних до грошей 
контролерів. Ту саму байдужу до 
всього, крім власного благополуч-
чя, бюрократію. Те саме нескінченне 
політичне шоу з пікетами навколо 
Верховної Ради, народними депута-
тами в сміттєвих баках, красивими 
й абсолютно порожніми обіцянками 
прийдешніх реформ», — говорить 
політик. 

При цьому влада все списує на 
війну, яка їм нібито заважає прово-
дити реформи. 

«І я можу легко спрогнозува-
ти, що вони скажуть завтра. Завтра 
вони будуть формувати коаліцію. 

Потім ділити портфелі в уряді. По-
тім ділити і міняти місцеву владу. 
Реформи для них завжди будуть за-
втра. Так от, відповідально скажу: 
ніякого завтра може вже не бути!» 
— вважає політик. 

За його словами, бездумно на-
бираючи все нові й нові монетарні 
кредити, економічно влада веде кра-
їну або до дефолту, або до остаточ-
ного перетворення на сировинний 
придаток глобальної економіки. І до 
масових соціальних бунтів людей, 
які втратили роботу і засоби для іс-
нування. 

Однак вивести країну з кризи 
можливо. Для цього потрібно укрі-
пити і захистити демократію, забез-
печити міцний мир, очистити владу 
від корупції, переконаний політик. 

«Потрібно радикально поліп-
шити інвестиційний клімат і надати 
вітчизняному й іноземному бізнесу 
чіткі перспективи. Потрібно дати 
конкретний план порятунку для 
кожного великого підприємства та 
секторальні плани — для малого та 
середнього бізнесу. Скільки разів 
ми чули від влади: реформи непо-
пулярні. І це — чиста правда. Ось 
тільки непопулярні вони саме серед 
чиновників. Яких справжні рефор-
ми позбавлять звичного заробітку. 
А серед тих, хто прагне нарешті зро-
бити свою країну сильною, вільною 
та процвітаючою, реформи — попу-
лярні. Заважати тільки їм не треба», 
— резюмував політик. 

Врізка: «І я можу легко спрогно-
зувати, що вони скажуть завтра. За-
втра вони будуть формувати коалі-
цію. Потім ділити портфелі в уряді. 
Потім ділити і міняти місцеву владу. 
Реформи для них завжди будуть за-
втра. Так от, відповідально скажу: 
ніякого завтра може вже не бути!» 

«Уряд продовжує «шокову те-
рапію» для українців. Уве-

дення однакових тарифів на газ 
як для підприємств, так і для насе-
лення стане серйозним ударом для 
людей, передусім для малозабез-
печених громадян — пенсіонерів, 
інвалідів. Це означає, що ціна на 
газ для українців підвищиться ще 
в 4 рази. І це при обвалі національ-
ної валюти вдвічі, катастрофічно-
му підвищенні цін на продукти і 
медикаменти, заморожених зарп-
латах і пенсіях. Влада не захищає 
народ, а, навпаки, заганяє в кут», 
— сказав Олександр Вілкул, один 
із лідерів Опозиційного блоку, 
губернатор Дніпропетровщини 
у 2010–2012 рр. і віце-прем’єр у 
2012–2014 рр. 

Він підкреслив, що уряд пови-
нен негайно перейти до реальних 
реформ, які зупинять руйнування 
економіки і захистять українців. 

«Перекладати тяжкість фінан-
сового стану держави на простих 
громадян — це злочин. Поки я був 
губернатором і віце-прем’єром, 
4 роки тарифи на ЖКГ і ціни на 
хліб були стабільними. Зараз за 

півроку вони зросли на 60%, і гря-
де чергове підвищення. Наша еко-
номіка руйнується, область за об-
ластю», — сказав Вілкул. 

«Будучи віце-прем’єром, мені 
вдалося знизити споживання газу 
в ЖКГ на 20% у масштабах країни. 
Ми знаємо, як це робити. Тисячі 
енергоефективних проектів у всіх 
містах і селах — це єдина можли-
вість знизити комунальні тари-
фи», — зазначив Вілкул. 

Як повідомлялося раніше, в 
НАК «Нафтогаз України» не ви-
ключають, що найближчим часом 
тарифи на газ можуть бути одна-
ковими як для підприємств, так і 
для населення. 

«ПриватБанк» і оператор мо-
більного зв’язку PEOPLEnet 

уже передали ці телефони україн-
ським воїнам у зону АТО. 

Волиняни й досі продовжують 
приносити мобільні для переда-
чі в зону АТО, вже зібрано понад 
400. Передати непотрібний теле-
фон можна до 1 жовтня в будь-яке 
з 3000 відділень «ПриватБанку» 
по всій Україні. Приймаються всі 
мобільники, навіть із непрацюю-
чим акумулятором і без зарядно-
го пристрою. Якщо апарати здані 
з RUIM-карткою або з прошитим 
номером у самому телефоні, дого-
вори на телекомунікаційні послу-
ги буде попередньо розірвано. 

«Ми навіть не сподівалися на 
таку активність наших земляків, 
— каже директор Північно-Захід-
ного РУ «ПриватБанку» Андрій 
Якимів. — Передають і не тіль-

ки вживані апарати, але й моделі 
останніх років, зарядні пристрої 
навіть не експлуатовані, не раз 
просять передати в АТО й смарт-
фони». 

PEOPLEnet встановлює на такі 
апарати безкоштовний зв’язок 
усередині своєї мережі та надсилає 
українським воїнам у зону АТО. 

Загалом по Україні за перші 
два тижні з початку ініціативи 
«ПриватБанк» і PEOPLEnet уже 
зібрали та передали військовим 
понад 3500 телефонних апаратів із 
безкоштовним зв’язком. 

Окрім переваг безкоштовного 
обслуговування, розмови всереди-
ні мережі стандарту CDMA менш 
вразливі до зовнішнього втручан-
ня, оскільки CDMA-зв’язок має 
вищий ступінь захисту порівняно 
зі зв’язком стандарту GSM. 

З 1 жовтня авто повинні рухатися з 
увімкненими денними ходовими вогнями 

У Луцьку зустріли добровольців, 
що повернулись із зони АТО 

Порожні обіцянки влади — погана заміна роботі й хлібу, які влада 
відбирає у людей 


