
У ході зустрічі у Мінську 
31 січня представники 

«ДНР» та «ЛНР» погрожували 
українській стороні відновлен-
ням повномасштабних бойових 
дій по всій лінії зіткнення. 

Про це в інтерв’ю заявив  
екс-президент України, член 
Тристоронньої контактної групи 
з врегулювання ситуації на Дон-
басі Леонід Кучма. 

«Вони вимагали видання 
указу президента України про 
одностороннє припинення вог-
ню, погрожуючи у разі невико-
нання цього ультиматуму від-
новленням повномасштабних 
боїв по всій лінії фронту», — по-
відомив Кучма.

При цьому, сказав він, пред-
ставники «ДНР» Денис Пушилін 
та «ЛНР» Владислав Дейнего 
наполягали на визначенні лінії 
зіткнення станом на 31 січня, 
а не тієї, яка була зафіксована у 
Мінських угодах від 19 вересня 
2014 року. 

«У відповідь на запитання, 
які можуть бути гарантії того, 
що в майбутньому вони не ви-
значать яку-небудь іншу лінію, 
вони промовчали», — сказав екс-
президент. 

Він також повідомив, що 
представники сепаратистів не 
були обізнані із запропонованим 
українською стороною планом 
дій з реалізації Мінського мемо-
рандуму. 

«Ми відправили цей план 
усім сторонам заздалегідь, але з 
якихось причин його цим пред-
ставникам не показали», — ска-
зав Кучма. 

На його думку, така позиція 
представників «ДНР» та «ЛНР» 
суперечить, зокрема, і заявленій 
позиції Росії дотримуватися до-
сягнених домовленостей у Мін-
ську. 

КУЧМА: 

«Війна однаковою мірою обкладає 
даниною чоловіків і жінок, але з од-
них стягує кров, із інших — сльози», 
— щоразу, коли йдеться про події на 
українському Сході, спадає на думку 
вислів, що належить улюбленому 
англійському письменнику Вільяму 
Теккерею. Альтернативу цьому бачу, 
щоб зробити, як у прислів’ї «Не йдіть 
війною проти закону — прийміть 
закони проти війни». 

Указ Президента України Петра 
Порошенка про четверту хвилю 
часткової мобілізації викликав нову 
хвилю незадоволення серед населен-
ня Старовижівського району. Більше 
шістдесяти матерів, батьків та дру-
жин військовослужбовців із різних 
сіл району зі своїми болем, сльозами 
та вимогами прийшли на чергову се-
сію районної ради, яка відбувалася 
минулої п’ятниці, 30 січня. До честі 
депутатів, ніхто з них не заперечив 
щодо присутності громадськості на 
пленарному засіданні. Навпаки, як 
ніколи раніше, за неповну годину 
представники громад оперативно 
заслухали депутатські запити, при-
йняли і затвердили бюджет Старо-
вижівщини на 2015 рік. 

На сесію був запрошений вій-
ськовий комісар Ратнівсько- Старо-
вижівського об’єднаного військово-
го комісаріату підполковник Василь 
Шинкарук. 

— У порівнянні з попередніми 
хвилями мобілізації відбулося бага-
то змін в її організації, ми врахували 
недоліки, допущені при попередніх 

призовах, — намагався заспокоїти 
присутніх Василь Павлович. — Ніх-
то відразу не відправлятиме ваших 
чоловіків у зону АТО, упродовж 
45 днів військовослужбовці прохо-
дитимуть навчання та перепідготов-
ку. Кожен із військовослужбовців 
пройде медкомісію, яка визначить 
їх придатність до служби за станом 
здоров’я. 

Василь Павлович наголосив, що 
готується наказ про демобілізацію 
військовослужбовців, яких призва-
ли до армійських лав у квітні мину-
лого року. 

Однак це не зменшило градус 
кипіння пристрастей розбурханої 
громади. Як і під час першої хвилі 
мобілізації, коли солдатські матері 
та дружини вже бунтували з приво-
ду непрозорості призову до війська, 
так і цього разу виникали ті ж самі 
запитання. Скажімо, таке: чому здо-
рові дорослі чоловіки з Донецької та 
Луганської областей не захищають 
свої домівки, а це змушені робити 
військовослужбовці з інших регіо-
нів? 

На нього одразу відреагував за-
ступник голови Старовижівської ра-
йонної ради Василь Романюк: 

— Тому, що на танках сепаратис-
тів написи «На Луцьк!», «На Київ!», 
«На Львів!», а отже, терористи гото-
ві завтра ж прийти на територію ін-
ших областей і ми повинні захищати 
свою землю там, на Сході. 

Йшлося також про те, чому не 
мобілізовують синів впливових 
осіб, зокрема депутатів та посадов-

ців. Чому серед добровольців не 
проводиться щомісячна ротація, як 
серед працівників міліції, що пере-
бувають в АТО? Чому непрозорим 
залишається і принцип бронюван-
ня військовозобов’язаних? Як бути 
тим, хто з релігійних міркувань не 
готовий брати до рук зброю? 

— У нашій родині служили усі 
чоловіки, — каже Лариса Ковальчук 
із Лісняків. — А в знайомих батьки 
зробили трьох синів глухими, сліпи-
ми, кривими, відкупивши їх таким 
чином у свій час від армії, бо мали 
в господарстві багато худоби, тобто 
що продати. У нас же не було чим 
жертвувати. Тепер наших чоловіків 
знову забирають на війну, а сусідські 
відсиджуватимуться вдома. Хіба 
це справедливо? Навчіть воювати 
й тих, хто не служив у регулярних 
військах, нехай теж постоять за дер-
жаву. 

— Мені довелося перенести чи-
мало операцій, а добитися групи 
інвалідності так і не вдалося, — у го-
лосі іншої жінки розпач та тривога. 
— Щоб виживати в селі й утримува-
ти домашнє господарство, потрібні 
чоловічі руки, тим паче йде весна. 
А мого чоловіка хочуть забрати в 
армію. 

Люди налякані тим, що під час 
антитерористичної операції на схо-
ді України вже загинули тисячі вій-
ськовослужбовців, що Волинь по-
несла найбільші втрати за кількістю 
загиблих силовиків у розрахунку на 
мільйон осіб населення. На думку 
виступників, інформація про заги-

блих та поранених не завжди від-
повідає дійсності. Вони аж ніяк не 
погоджуються з тим, що жителів За-
хідної України звинувачують у тому, 
що вони нібито ховаються від мобі-
лізації за кордоном, адже, не маючи 
в Україні роботи, люди, щоб прого-
дувати власні сім’ї, змушені шукати 
заробітку в Польщі, Чехії, Білорусі й 
інших країнах близького та дальньо-
го зарубіжжя. 

Ішлося на зустрічі й про те, що 
простому бійцю отримати статус 
учасника АТО нереально, тоді як 
прокурори та високопосадовці до-
магаються цього за кілька днів. 

Солдатські матері, батьки та дру-
жини передали військовому комі-
сару Василю Шинкаруку відповідне 
звернення, у якому висловили свою 
позицію щодо мобілізаційних про-
цесів, із надією отримати на нього 
відповідь. Під таким зверненням по-
ставили свій підпис 62 особи. 

Після завершення зустрічі до 
мене підійшла жінка та розповіла, 
як в одному із сіл вручали повістку 
інваліду загального захворювання, 
а в іншому на одну особу було ви-
писано аж дві повістки. «Невже й 
далі будуть допускатися такі прикрі 
помилки? — запитала вона. — Зре-
штою, якщо сім’я втрачає на війні 
чоловіка, то яка різниця, скільки в 
ній дітей: двоє чи п’ятеро залиша-
ються сиротами?! Болить же всім 
однаково». Що могла їй відповісти? 
Адже в самої на Сході воюють дуже 
рідні мені люди. 

Наталія ЛЕГКА 

Відомості.інфо

№5 (747) 

5 - 11 лютого 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Путіна можуть заарештувати за ордером із Гааги 

За один день перебування на 
передовій платитимуть тисячу 
Кабмін прийняв рішення винагороджувати бійців за 
бойові заслуги в зоні АТО. Про це заявив народний 
депутат України Антон Геращенко. Він повідомив, що 
тепер боєць, який перебуває безпосередньо в зоні 
бойових дій, у боях, буде отримувати 1 тис. грн у день. 
Крім того, введені матеріальні винагороди за зни-
щення автомобіля супротивника — 10 тис. грн, танка 
ворога — 48 тис. грн, установки реактивно-залпового 
вогню типу «Град» — 60 тис. грн. 

2,4
стільки мільярдів доларів 
заблоковано на рахунках 
«Сім’ї» екс-президента Віктора 
Януковича в Україні та Європі. 
Із них 2 млрд  — у доларах, ще 
6 млрд — у гривнях, повідомив 
Генпрокурор Віталій Ярема. 
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Російський президент Володимир 
Путін може бути арештований 

на території будь-якої країни, що є 
учасником Статуту Міжнародного 
трибуналу в Гаазі. Про це в інтерв’ю 
українському ресурсу «Главком» 
розповів правознавець-міжнарод-
ник, доктор юридичних наук і ко-
лишній суддя Міжнародного кри-
мінального трибуналу з військових 
злочинів Володимир Василенко. 

Все, що для цього необхідно, — 
це подання керівництвом України 
відповідного звернення до Гаазького 
міжнародного трибуналу. Воно має 
бути розглянуте, після чого між-
народний судовий орган, згідно зі 
своїм Статутом, зобов’язаний ви-
кликати на своє засідання обвинува-
ченого. У разі, якщо він відмовиться 
з’явитися, виникає право виписати 
ордер на його арешт і примусову 
доставку до суду. Виконати таке рі-
шення зобов’язані всі держави, які 
підписали Статут Міжнародного 
трибуналу з військових злочинів у 
Гаазі. Само собою зрозуміло, що за-

тримати Путіна буде зобов’язаний і 
Інтерпол, а дипломатична недотор-
канність російського президента як 
глави держави автоматично анулю-
ється після підписання ордера. 

Варто відзначити, що з точки 
зору міжнародного права Україна 
має вже безліч підстав для подання 
звернення в Міжнародний трибунал 
із військових злочинів у Гаазі. Це і 
збройна окупація півострова Крим, 
і військова інтервенція на Донбасі, і 
терористичний акт проти цивільно-
го літака рейсу MH17 авіакомпанії 
Malaysia Airlines, і недавній обстріл 
російськими окупантами мирних 
житлових кварталів Маріуполя. 
Чому Україна досі не скористалася 
своїм правом на звернення до Гаазь-
кого трибуналу — залишається для 
юристів-міжнародників загадкою. 

Нагадаємо, що військові зло-
чини не єдине, в чому підозрюють 
Володимира Путіна юристи. Зокре-
ма, 27 січня в Королівському суді 
Лондона, де розглядається справа 
про вбивство збіглого агента ФСБ 

Олександра Литвиненка, були озву-
чені відомості про ймовірну педофі-
лію російського президента, які ще 
ґрунтовно не розслідувані. 

В Ізраїлі розслідують справу проти 
Ставицького через незаконне отримання 
громадянства 

Тема дня

США розглядають можливість 
поставки зброї в Україну 
Президент США Барак Обама розглядає можливість 
поставки в Україну летальної зброї, щоправда, в нього 
залишаються сумніви щодо цього кроку. Наразі Штати 
постачають Україні нелетальні засоби, такі як протига-
зи і радіолокаційна техніка. Однак, за словами джере-
ла, глава США стурбований тим, чи здатна українська 
армія до використання потужної зброї. Крім того, є 
побоювання щодо того, що жодна кількість зброї не 
поставить українську армію на один рівень із військо-
вою потугою Російської Федерації. 

Старовижівські жінки бунтують 
проти мобілізації 

Колишній міністр енергетики 
України Едуард Ставицький 

отримав громадянство Ізраїлю 
незаконно. Про це у ефірі Army 
Radio заявив ізраїльський приват-
ний детектив Ріхард Бен Хаім, по-
відомляє The Times of Israel. 

За словами Бен Хаіма, Ста-
вицький наразі проживає у бага-
тому передмісті Тель-Авіва Герцлії 
під прізвищем Розенберг. Про це 
стало відомо в листопаді. 

Видання додає, що Ставиць-
кий не мав права на отримання 
громадянства Ізраїлю, оскільки за-
кон забороняє давати його людям, 
щодо яких ведеться кримінальне 
переслідування або які розшуку-
ються на батьківщині. Також пові-
домляється, що екс-міністр отри-
мав для в’їзду до країни піврічну 
туристичну візу, підкупивши чи-
новників ізраїльського МВС. 

Крім того, стверджує видання, 
ізраїльські слідчі проводять роз-
слідування проти ще одного ко-
лишнього українського чиновника 
— Юрія Борисова, наближеного до 
олігарха Дмитра Фірташа. Борисов 
раніше був членом правління «На-
фтогазу», а також обіймав керівні 
посади у структурах Фірташа. 

Старовижівці на зустрічі з військовим комісаром

або Не йдіть війною проти закону, прийміть закони проти війни 

У Мінську 
бойовики 
погрожували 
повномасштабною 
війною 


