
 Відомості.інфо

№39 (731)

9 - 15 жовтня 2014 року 

http://www.vidomosti.info/

«Уже немає сфер, які б влада 
не довела до кризи. Щоб 

уникнути смертей від переохоло-
дження під час опалювального се-
зону, влада повинна відзвітувати 
про підготовку до зими і вжити 
екстрені заходи», — сказав Олек-
сандр Вілкул, один із лідерів Опо-
зиційного блоку. 

Вілкул у 2012–2014 роках був 
віце-прем’єром, який курував, 
зокрема, ЖКГ. Він зазначив, що 
«підготовка до зими — це складне 
питання, що включає в себе тисячі 
заходів по кожній області, місту, 
селу. Ми системно проводили за-
качування газу в сховища, забез-
печували необхідний запас вугілля 
на теплових станціях. А зараз на 
них запасу палива на 3–7 днів. Це 
при тому, що норматив при вхо-
дженні в зиму — 3 місяці». 

«Минулого року ми регулярно 

проводили наради з губернато-
рами, керівниками комунальних 
підприємств. У кожній області 
був створений штаб, а при Мініс-
терстві ЖКГ — координаційний 
центр, який курував і контролю-
вав включення аж до кожного бу-
динку. Весь опалювальний сезон 
були переведені в посилений ре-
жим роботи ремонтні бригади, ря-
тувальники, комунальники. Сьо-
годні цього немає. Створюється 
таке враження, що влада свідомо 
руйнує економіку промислових 
регіонів тільки тому, що в цих ре-
гіонах живуть не її прихильники». 

«Минулого року, коли восе-
ни погода була практично така 
ж, як і зараз, уже 1 жовтня тепло 
з’явилося в лікарнях, школах, ди-
тячих садках, інших соціальних 
об’єктах по всій країні. У людей 
удома батареї стали гарячими вже 
5 жовтня. І це при тому, що опалю-
вальний сезон офіційно мав стар-
тувати 15-го числа. Цього року 
підготовка до зими провалена. 
Президент повинен зібрати екс-
трене засідання з цього питання. 
Від цього залежить життя мільйо-
нів українців», — сказав Вілкул. 

«Що стосується підсумків та-
кої підготовки до зими, то програє 
від цього український народ, який 
мерзне у своїх холодних квартирах 
без світла, газу, гарячої води й опа-
лення. Якщо в наступному парла-
менті не буде потужної опозиції 
цій владі, вона накоїть ще багато 
бід», — підкреслив Вілкул. 

Незабаром Україна вироблятиме 
боєприпаси підвищеної 
бронебійності 
Про це розповів радник міністра оборони Олександр 
Данилюк. Він наголосив, що Росія таки використовує і ви-
пробовує експериментальні боєприпаси підвищеної бро-
небійності на території Донбасу, які не мають на сьогодні 
аналогів у світі. Вони здатні пробивати не тільки всі відомі 
бронежилети, а й бронеавтомобілі. Тому в Україні най-
ближчим часом буде відкрито власне виробництво таких 
боєприпасів. 

На Волині в аварію потрапили 
5 вантажівок, які везли 
єврогуманітарку 
7 жовтня п’ять вантажних авто, які везли гуманітарну 
допомогу з Європи в Україну, потрапили в ДТП поблизу 
Любомля на Волині. Аварія сталася за 10 кілометрів від 
любомльського перехрестя. Автомобілі зазнали значних 
пошкоджень, але, на щастя, обійшлося без людських 
жертв. За попередньою інформацією, 5 фур, які замикали 
колону, врізались одна в одну. Очевидно, водії не дотрима-
лися безпечної дистанції та не встигли вчасно зреагувати. 

56
стільки українських військових 
загинуло на Донбасі з 5 верес-
ня, з часу встановлення режиму 
тимчасового припинення 
вогню. 316 військових було 
поранено, 32 цивільні особи 
загинули. 
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Олександр Вілкул: «Влада провалила 
підготовку до опалювального сезону» 

Доброволець Володимир БАКУЛІН: 

26-річний лучанин Володимир Ба-
кулін відправився на війну добро-
вольцем у складі Добровольчого 
українського корпусу (ДУК). Майже 
місяць боронив Донецький аеро-
порт. Своїми враженнями від поба-
ченого та пережитого він поділився 
з кореспондентом «Відомостей». 

— Прийняв рішення іти на Схід 
після «Іловайського котла», — роз-
повідає Володимир. — Поки війна 
триває, країна й економіка все глиб-
ше котяться у прірву, ми біднішає-
мо й біднішаємо, тому це питання 
потрібно закривати і по максимуму 
докладати зусиль для завершення 
кровопролиття. 

На схід України Володя вирушив 
не сам. Тоді, 3 вересня, на війну з Во-
лині поїхали 13 чоловік, серед яких 
і батько Володимира. Каже, туди 
ніхто не їде без бронежилета і кас-
ки. Спочатку в ДУК комплектують 
своїх людей тут, на Волині, а потім 
відправляють на базу в Дніпропе-
тровськ, а вже звідти — на передову.  

— Якраз сьогодні (ми розмовля-
ли з Володимиром 1 жовтня. — Авт.) 
у тата день народження — 50 років, 
— продовжує хлопець, — святкує 
свій ювілей під «Градами»… 

Як з’ясувалося, батько лишився 
на війні, а Володимир, оскільки в 
Луцьку має невідкладні справи, по-
вернувся. Однак, каже, якщо нагаль-
на потреба виникне, він знову поїде.

— З 11 вересня ми вже були у 
Пісках, що за три кілометри від ае-
ропорту, — розповідає Володя. — З 
нами воювали бійці 93-ї мобілізо-
ваної бригади та спецпідрозділ 95-ї 
— чоловік 20–30. У нас були чудові 
дружні стосунки. Оскільки ми є нео-
фіційним батальйоном, то озброєн-
ня маємо слабеньке. Велика частина 
людей воює своєю зброєю, яку самі 
купуємо, реєструємо, боєкомплек-
тами хлопці з 93-ї ділились. Остан-
ніх два тижні керівництво АТО обі-
цяло підвезти новий боєкомплект і 
все ніяк довезти не могли. Якщо не 
буде боєкомплекту — це вийде знову 
ж «Іловайський котел». 

Воювали з нами хлопці й із До-
нецька, з Луганська, Харкова. На-

шим завданням було втримати лінію 
кордону та забезпечити постачання 
боєкомплектів до аеропорту, рота-
цію людей, прикриття їхнього тилу. 
Телефонував до своїх — останні дві 
доби «Гради» накривають квадрат 
там, де ми жили. Зараз уже з ними 
немає зв’язку, можливо, встигли 
переїхати в інший квадрат. Обстріл 
вівся «Градами» та мінометами, 
бойовики знають, де наші укріпле-
ні точки, ми знаємо, де їхні. Плюс 
уночі терористи підходили до нас, 
ми до них — це вже ближній бій, 
перестрілка велась. Я поки там пере-
бував, то здавалося, ніби все це гра 
«Козаки-розбійники», тільки вбива-
ють по-справжньому. Але вже коли 
виїжджав звідти, то осмислив усю 
небезпеку, а там якось не задумуєш-
ся про це. 

За період, поки Володимир був 
на передовій, загинуло більше деся-
ти вояків і більше двадцяти отрима-
ли поранення. 

Каже, жертв було б менше, якби 
вистачало важкої техніки та тран-
спортних засобів. А так семеро чо-
ловік сіли у БТР, прямо туди влучив 
танковий снаряд — усі на смерть. 

— Серед противників в осно-
вному були «деенерівці», росіяни ж 
не дурні підставлятися, у них не так 
багато навченої армії, щоб її вкласти 
за аеропорт чи Піски, — продовжує 
співрозмовник. — Вони інструкту-
ють, проводять підготовку і відправ-
ляють у бій місцевих донецьких. 

Із гордістю й захопленням Во-
лодя розповідав про медсестру Яну. 
Дівчині всього 19 років, родом вона 
з Рівного, однак інколи сміливіше 
себе поводила, ніж чоловіки. 

— Буває, хлопці туди відмовля-
ються їхати, а вона сідає і їде, виво-
зить поранених, — каже Володимир. 

Щодо місцевого населення, то 
у Пісках лишилося, може, чоловік 
двадцять, в основному пенсіонери, 
ні світла, ні води там немає. 

— Тим, хто мешкав біля нас, 
допомагали продуктами, бо у нас 
забезпечення продовольством нор-
мальне, — розповідає хлопець. — А 
загалом усе розбомблене, кожна тре-
тя хата підбита, згоріла, вулицю, де 
ми жили, за останні два дні чотири 
чи п’ять разів накрили «Гради». 
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Діти політиків на виборах до Верховної Ради 2014

Це ніби гра «Козаки-розбійники», 
тільки вбивають по-справжньому 
Майже місяць волинянин боронив Донецький аеропорт 

16 липня 2014 року Президен-
том України підписано За-

кон України «Про внесення зміни 
до статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», яким роз-
ширено коло осіб, що є учасника-
ми бойових дій. 

Згідно з Законом, право на 
отримання статусу учасника бойо-
вих дій мають військовослужбовці 
(резервісти, військовозобов’язані) 
та працівники Збройних Сил Укра-
їни, Національної гвардії України, 
Служби безпеки України, Служ-
би зовнішньої розвідки України, 
Державної прикордонної служби 
України, особи рядового, началь-
ницького складу Міністерства вну-
трішніх справ України, військовос-
лужбовці Міністерства внутрішніх 
справ України, Управління дер-
жавної охорони України, Держав-
ної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, інших 
утворених відповідно до законів 
України військових формувань, 
які захищали незалежність, суве-
ренітет і територіальну цілісність 
України, брали участь в антитеро-
ристичній операції, забезпеченні її 
проведення. 

Також право на статус учасни-
ка бойових дій мають працівники 
підприємств, установ, організацій, 
які залучалися до участі в АТО, у 
порядку, встановленому законо-
давством. 

Порядок надання статусу учас-
ника бойових дій цим особам, 
категорії таких осіб і терміни їх 
участі (забезпечення проведення) 
в АТО, а також райони антитеро-
ристичної операції визначено Ка-
бінетом Міністрів України. 

Після отримання статусу й 
видачі відповідного посвідчення 
учасникам бойових дій, відповідно 
до статті 12 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», надаються 
такі пільги: 

∙ безоплатне одержання ліків; 
∙ першочергове зубопротезу-

вання; 
∙ забезпечення санаторно-ку-

рортним лікуванням; 
∙ 75% знижка плати за корис-

тування житлом і комунальними 
послугами;

∙ 75% знижка вартості палива;
∙ безоплатний проїзд усіма 

видами міського пасажирського 
транспорту; 

∙ користування при виході на 
пенсію чи зміні місця роботи полі-
клініками та госпіталями, до яких 
вони були прикріплені за попере-
днім місцем роботи; 

∙ щорічне медичне обстежен-
ня; 

∙ першочергове обслуговуван-
ня в лікувально-профілактичних 
закладах; 

∙ використання чергової що-
річної відпустки у зручний для 
них час; 

∙ переважне право на зали-
шення на роботі при скороченні 
чисельності чи штату працівників;

∙ першочергове забезпечення 
житловою площею; 

∙ одержання позики на будів-
ництво, реконструкцію або капі-
тальний ремонт жилих будинків і 
подвірних будівель; 

∙ першочергове право на вступ 
до житлово-будівельних (житло-
вих) кооперативів; 

∙ позачергове користування 
всіма послугами зв’язку та вла-
штування до закладів соцзахисту 
населення; 

∙ на території інших держав 
надається право на позаконкурс-
ний вступ до ВНЗ та переважне 
право на вступ до ПТНЗ.

Пенсії або щомісячне довічне 
грошове утримання, чи державна 
соціальна допомога, що виплачу-
ється замість пенсії, учасникам бо-
йових дій підвищуються в розмірі 
25% від прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездат-
ність. 

Щорічно до 5 травня учасни-
кам бойових дій виплачується ра-
зова грошова допомога у розмірі, 
який визначається Кабінетом Мі-
ністрів України, в межах бюджет-
них призначень, встановлених за-
коном про держбюджет. 


