
Таку техніку подарував їм луць-
кий підприємець через Само-

оборону Волині, а її ремонт і осна-
щення забезпечили небайдужі 
громадяни. 

Попри неполадки машини, 
самооборонівці взялися за по-
шук людей, які б могли споря-
дити БРДМ, удосконалити і під-
рихтувати. Так, майстри станції 
технічного обслуговування «РІО», 
що у Луцьку за адресою вул. Ка-
федральна, 16, повністю взяли на 
себе ремонт — від запаювання за-
хисної сітки до встановлення віде-
окамер. Всього за два тижні вій-
ськова машина була готова. 

Ні підприємець, що подарував 
БРДМ, ні майстри, які ремонтува-
ли її, не мали бажання називатися. 
Вважали за потрібне не робити 
собі слави на доброму ділі, яке має 
робити кожен громадянин. Більше 
того, батько та його син із катего-
рією інвалідності пожертвували 
місячну пенсію у розмірі 500 грн, 
аби можна було закупити потрібні 
деталі. «Просто прийшов до мене 
і дав мені 500 гривень», — каже 
один із майстрів, що опікувався 

БРДМом. 
Окремі запчастини надав Во-

линський регіональний музей 
українського війська та військової 
техніки, за що Самооборона дуже 
вдячна директору Ігорю Пасюку. 

Про призначення та необхід-
ність такої техніки розповідали 
айдарівці, які недавно вернулися 
зі Сходу. Вони стверджують, що 
БРДМ може пригодитися для роз-
відки, перевезення поранених або 
загиблих. На цій машині поміща-
ється більше 20 людей. Сітка по 
всьому корпусу слугує як захист, а 
також допомагає швидко забрати-
ся на БРДМ. 

«Така техніка знадобиться при 
зачищенні населеного пункту. Їде 
БРДМ, а за ним може їхати ще 5–10 
автомобілів. Якби побільше таких 
машин, хоча б 5–10, то все це було 
би набагато швидше. Але наших, 
волонтерських, а не армійських», 
— розповів айдарівець із позив-
ним «Гранд». 

Сама ж БРДМ іще кілька днів 
стоятиме у Луцьку, а незабаром буде 
перевезена на базу штурмового ба-
тальйону «Айдар» у місто Щастя. 

Днями для потреб Луцького 
гарнізонного військового гос-

піталю благодійний фонд «Во-
линь-2014» передав автомобіль 
Fiat Scudo. Ця машина нині вкрай 
потрібна медикам. За словами го-
ловного лікаря медзакладу Олега 
Хоменка, сьогодні на лікуванні та 
реабілітації перебуває понад 250 

військовослужбовців, які повер-
нулися з різними травмами із зони 
проведення антитерористичної 
операції. 

«Автомобіль будемо викорис-
товувати для перевезення різно-
манітних вантажів, медичних пре-
паратів, продуктів харчування і 
всього необхідного», — сказав він. 
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У роботі Реабілітаційного 
центру для військових на 
Волині помагатимуть поляки 
Він запрацює в жовтні. Загалом в Україні відкриють 
5 таких закладів. Досвідом надання фізичної та 
психологічної реабілітації готові поділитися наші 
сусіди з Республіки Польща, зокрема представники 
Мазовецького реабілітаційного центру Stocer, який 
діє з 1949 року. Його  фахівці  мають  значний  досвід 
допомоги  людям  із  вадами  опорно-рухового 
апарату. 

42%
Область отримала 22 млн грн 
на зарплату шахтарям 
Волинські вугільники отримали 22 мільйони гривень  
для виплати заробітної плати. Про це на оперативній 
нараді повідомив директор департаменту фінансів 
ОДА Ігор Никитюк, інформуючи про ситуацію з 
наповненням бюджету регіону. За його словами, 
цьогоріч за основними показниками виконання 
дохідної частини місцевих бюджетів область значно 
підвищила власний рейтинг поміж інших регіонів 
держави. 

стільки опитаних «Левада-
центром» росіян вірять 
повідомленням про загибель 
російських солдатів в Україні 
і про «Вантаж 200», 31% 
упевнені, що це неправда, ще 
27% вагаються з відповіддю. 

Волинська обласна рада на 
останній сесії вирішила погодити 
ДП «Волиньторф» (с. Прилісне, 
Маневицький район) надання надр 
у користування з метою видобуван-
ня торфу із торфовища «Велике», 
розміщеного на території Черева-
хівської сільської ради Маневиць-
кого району Волинської області, 
загальною площею 632,5 га. 

Але за умови недопущення: 
а) негативного впливу на роз-

міщені поблизу об’єкти природно-
заповідного фонду: ландшафтний 
заказник місцевого значення «Ка-
шівський» і загальнозоологічний 
заказник місцевого значення «Дубо-
ва»; 

б) розробки розвіданого родо-
вища торфу на території загально-
зоологічного заказника місцевого 
значення «Дубова» Углівського ліс-
ництва (кв. 27). 

Контроль за виконанням цього 
рішення було вирішено покласти 
на постійну комісію обласної ради 
з питань екології, раціонального ви-
користання природних ресурсів. 

Серед іншого на сесії не при-
йнято рішення за проектом «Про 
затвердження Переліку об’єктів 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, 
які пропонується приватизувати у 
2014 році». Депутат Володимир Вой-
тович переконував, що напередодні 
розгляду питання про приватизацію 

комунального майна потрібно про-
водити День депутата, щоб обранці 
громади побачили, за що вони голо-
суватимуть. Депутат вважає, що ви-
ставляти на приватизацію базу від-
починку на озері Тросне передчасно, 
бо там можна оздоровлювати дітей 
із Маневицького району. 

Начальник відділу з питань 
управління об’єктами спільної влас-
ності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області виконавчого 
апарату обласної ради Лілія Кашева 
повідомила, що вся база відпочинку 
— це два дерев’яні будиночки, пло-
ща яких не дозволить оздоровлюва-
ти там велику кількість людей. 

Олександр Свирида нагадав де-
путатам, що в комунальній власнос-
ті є три санаторії й обласний бюджет 
не справляється достатньою мірою з 
фінансуванням цих закладів. Депу-
тат пропонував продати базу відпо-
чинку на Тросному, щоб питаннями 
її впорядкування та розвитку опі-
кувався бізнес. Це ж саме говорив 
Олександр Кирильчук. 

Іншу позицію має депутат Мико-
ла Давидюк. Він погодився з паном 
Войтовичем у тому, що не потрібно 
поспішати з продажем бази. 

Борис Загрева запропонував пе-
редати базу в комунальну власність 
Маневицького району, на території 
якого вона розміщена. Голова об-
лради Валентин Вітер повідомив, 
що мав розмову з керівництвом 
Маневиччини щодо цього питання. 

Тамтешня влада не готова знайти в 
місцевому бюджеті кошти, щоб ви-
купити об’єкт. 

Голова майнової комісії Святос-
лав Кравчук запропонував зняти з 
проекту рішення один пункт, який 
стосується бази на Тросному. В ре-
зультаті проект не підтримано за 
основу. 

Не підтримано також проект  
Про проведення повторного аукціо-
ну з продажу частини нежитлового 
приміщення у м. Берестечку на вул. 
Набережній, 5. 

Серед проектів рішень, що 
стосуються галузі культури, було 
підтримано рішення про надання 
звання «Почесний громадянин Во-
лині» письменнику, журналістові, 
авторові роману «Століття Якова» 
Володимирові Лису й історику, кра-
єзнавцеві Ярославу Царуку. Вони 
отримають також одноразову мате-
ріальну виплату в розмірі 5 тис. грн. 
Перед депутатами виступив претен-
дент на звання Ярослав Царук. Він 
розповів про свої дослідження, які 
проводив на теренах Волині. Саме 
завдяки цьому краєзнавцю Україна 
як держава з гідністю витримала іс-
торичні дискусії щодо висвітлення 
теми українсько-польського кон-
флікту, які велись у 2003 році. 

Також було підтримано проект 
рішення «Про обласну премію імені 
Й. В. Гошовського за заслуги у сфері 
освіти». 

Благодійний фонд передав Луцькому 
військовому госпіталю автомобіль 

Українці згуртувалися для допомоги постраждалим солдатам 

Бійцям батальйону «Айдар» відправлять 
бойову розвідувальну машину 

Громадська організація «Всеу-
країнське об’єднання «ЗАСТУП» 
організувала благодійну програму 
«Всією громадою». У межах акції 
три військові госпіталі Києва, у 
яких лікуються солдати із зони 
проведення АТО, отримали 30 тонн 
картоплі. 

Точна кількість поранених укра-
їнських військових на Донбасі не ві-
дома. Адже майже щодня ця цифра 
змінюється. За приблизними під-
рахунками волонтерів, у госпіталях 
усієї країни перебуває понад тисяча 
солдатів та офіцерів. Окрім лікуван-
ня, всі вони потребують якісного 
харчування. 

На Київщині основний потік по-
ранених бійців прийняли Головний 
військовий госпіталь столиці, ме-
дичний заклад прикордонних військ 
України, шпиталі СБУ та МВС. По-
ранених із опіками забирає Київ-
ський опіковий центр. Від початку 
АТО не пустують операційні також 
в обох київських лікарнях швидкої 
допомоги й Інституті нейрохірургії. 
Цілодобово працюють лікарі. 

«Жодних преміальних або додат-
кових вихідних у нас не передбаче-
но. Все, що роблять наші фахівці, це 
їхня особиста ініціатива. Ми хочемо 
допомогти військовим, котрі захи-

щають нашу країну», — пояснюють 
медики з Інституту нейрохірургії 
ім. А. П. Ромоданова НАМН Украї-
ни. 

Кожні три-чотири години меди-
ки змінюють один одного. Не жалі-
ються й не скиглять: людське життя 
дорожче за недоспані ночі. Лише 
просять забезпечити їх медикамен-
тами, побутовими речами та харча-
ми для пацієнтів. 

Активісти громадської організа-
ції ВО «ЗАСТУП» не могли залиши-
тись осторонь. У межах благодійної 
програми «Всією громадою» «ЗА-
СТУПівці» разом із фермерами ви-
рішили зібрати благодійну допомогу 
у восьми селах Фастівського та Ма-
карівського районів Київщини. 

«Про акцію в газетах прочитав, 
а потім і від друзів почув. Цьогоріч 
картопля вродила дуже добре — зі-

брав десь три тонни. Частину вже 
продав, решту віддам на благодійну 
акцію. Треба допомогти, бо на Дон-
басі служить і багато хлопців із на-
шого села», — поділився мешканець 
Оленівки Максим Хоменко. 

І сільськогосподарські виробни-
ки, і великі кооперативи, і прості се-
ляни охоче відгукнулися на ініціати-
ву «ЗАСТУПу». Вже за кілька годин 
від початку акції 50 тонн зібраної 
бульби завантажили у машини. 

«У мене невеличке господарство. 
Але цього року маю щедрий урожай 
картоплі, яку ми із сім’єю самостій-
но не з’їмо. Тож вирішили передати 
півтонни на благодійність. Це добра 
справа, і таких справ має бути яко-
мога більше, аби тільки швидше на-
став мир», — сказала жителька села 
Оленівка Ліна Левищенко. 

Вранці 25 вересня перші ванта-
жівки з гуманітарною допомогою 
вирушили до Одеського госпіталю 
прикордонної служби та Військово-
медичного клінічного центру Пів-
денного регіону. 

«Люди готові допомагати, адже 
вони добре знають, що ця картопля 
піде хлопцям, пораненим в АТО. 
Тому селяни раді, що своєю працею 
допомогли нашим солдатам», — за-
уважив активіст «ЗАСТУПу» в Ма-
карівському районі Олександр Гу-

менюк. 
Решту картоплі упродовж доби 

одержали також інші три госпіталі, 
у яких перебувають на лікуванні по-
страждалі в зоні проведення АТО 
військові. До Центрального клініч-
ного госпіталю Державної прикор-
донної служби України привезли 
15 тонн зібраної бараболі, 8,5 тонни 
«другого хліба» отримали у шпи-
талі Служби безпеки України, ще 
6,5 тонни — у Центральному госпі-
талі МВС. 

Керівники медзакладів зазна-
чили, що цієї допомоги від селян 
вистачить щонайменше до Нового 
року. 

За словами активіста «ЗАСТУ-
Пу» Віктора Бутника, аграрії плану-
ють і надалі допомагати пораненим 
солдатам. 

«Ми переконані, що цю бла-
годійну акцію буде продовжено, 
оскільки в нашому районі є села, які 
теж хочуть узяти в ній участь», — за-
явив активіст «ЗАСТУПу» у Фастів-
ському районі Віктор Бутник. 

Уже зараз із ініціативи «ЗАСТУ-
Пу» створено координаційну раду, в 
якій об’єдналися сільгоспвиробни-
ки, фермери та прості селяни, котрі 
готові надавати посильну допомогу 
продуктами переселенцям зі Сходу.

Депутати Волинської облради 
дали добро на видобуток торфу 


