
Наприкінці липня минулого року 
під час військових дій під Іловай-
ськом солдати залишили поле бою, 
аби врятувати власне життя. На-
томість командування звинуватило 
їх у дезертирстві, проти військових 
порушено кримінальну справу. 

«Героям не місце за ґратами» — 
під такою назвою кілька днів тому в 
Українському домі відбулася прес-
конференція, підсумком якої стало 
офіційне звернення до Петра По-
рошенка та секретаря Ради націо-
нальної безпеки і оборони України 
Олександра Турчинова із закликом 
припинити свавілля чиновників, 
що прагнуть героїв перетворити на 
зрадників, погрожуючи їм позбав-
ленням волі. 

«Хлопцям загрожує більше деся-
ти років ув’язнення. Ми вимагаємо, 
щоб чиновники з Міністерства обо-
рони, які прикривають свій зад, пе-
реклавши усю вину на простих сол-
датів, прибрали свої брудні руки від 
героїв. Нам досі не можуть показати 
задокументовані накази, які б по-
яснювали, де були військові та чому 
вони там були. Прокурор Івлєв, не 

криючись, сказав нашим хлопцям: 
«Краще б ви не повернулися з тих 
териконів». Тримаючи в Запоріжжі 
під вартою, на них чинили тиск, ви-

магаючи підписання мирової угоди 
за можливість поїхати на якийсь час 
додому, бо наступного разу знову 
побачитися з матерями та дружи-
нами їм обіцяли не скоро. Навіщо 
зараз нам призначати судові засідан-

ня в Луганську? Для того, щоб ми 
не мали змоги запросити важливих 
свідків, щоб судді були не ознайом-
леними з подробицями справи. Але 
ми підемо до останнього. Ми не 
дозволимо зробити героїв цапами-
відбувайлами», — сказав адвокат 
51-ї ОМБр Анатолій Башловка. 

«Ця історія з самого початку 
мала неприємний запах, почина-
ючи з генерала сухопутних військ, 
котрий розформував 51-у бригаду 
через особисту образу. Знаючи, що 
дії хлопців були вимушеним рішен-
ням заради збереження свого жит-
тя, знаючи, що у них не залишилося 
боєприпасів, що кілька днів вони 
лежали на трупах своїх товаришів, 
пройшли Росію і таки повернулися 
в Україну, Генеральна Прокуратура 
свідомо топить військових у грязю-
ці. Тепер маємо проблеми з мобілі-
зацією: чоловіки бачать ставлення 
держави до захисників та уникають 
служби у війську, що викликає ро-
зуміння», — висловив підтримку 
героям представник столичного Ав-
томайдану. 

Володимир Красуля, голова об-
ласної організації «Волинські патрі-
оти», від імені волинських громад-
сько-патріотичних і волонтерських 
організацій звернувся до Президен-
та з вимогою повністю звільнити 
від кримінального переслідування 
бійців 51-ї ОМБр. Документ звер-
нення офіційно передали на вулицю 
Банкову. 

Найкоротший виступ мав 
полковник Олександр Голоднюк, 
перший заступник начальника Го-
ловного управління по роботі з осо-
бовим складом ЗСУ, котрий на прес-
конференцію прийшов захистити 
позицію Міноборони. Присутні в 
залі солдатські матері й дружини зу-
пинили офіцера криками «Ганьба!», 
чим змусили його залишити примі-
щення. 

Кристина ПАВЛЮК
м. Київ

Наразі триває реорганізація 
структури влади в області. 

Про це йшлося 9 лютого під час 
оперативної наради у Волинській 
ОДА, повідомляє ВІП. 

Голова Волинської облдержад-
міністрації Володимир Гунчик роз-
повів, що робота з реорганізації 
структури управління в області про-
ведена вже приблизно на 80%. «Ми 
вже бачимо, які кроки нам потрібно 
ще зробити», — зауважив він. 

Зокрема, Володимир Гунчик зі-
знався, що не може зрозуміти при-
значення апарату управління. «Цей 
апарат — це монстр, який давить. 
У моєму розумінні апарат — це мої 
помічники, дівчата у приймальній 
і, може, ще кілька чоловік», — за-
значив він. 

Окрім того, чільника області 
турбує те, що юридичне управлін-
ня є в кожному департаменті. На-
томість повинне бути єдине управ-
ління для ОДА. 

Аналогічна ситуація з відділом 
кадрової політики апарату облдер-

жадміністрації. «У моєму розумін-
ні управління кадрами повинне 
мати розповсюдження на всю вла-
ду згори донизу», — наголосив Во-
лодимир Гунчик. 

Також губернатора непокоїть 
велика кількість бухгалтерів: фі-
нансисти є в кожному управлінні 
та департаменті. «У нас уся облдер-
жадміністрація — одні бухгалте-
ри», — зауважив очільник області 
й додав, що варто «скинути окови, 
які висіли на чиновниках роками». 

Володимир Гунчик зазначив, 
що з повагою ставиться до пенсіо-
нерів. «Але якщо ми не будемо ви-
сувати на керівні посади в районах, 
містах молодих людей, то консерву-
ватимемо ці процеси й далі», — на-
голосив голова ОДА і доручив під-
леглим надати списки пенсіонерів 
у чиновницьких кріслах. «Я хочу 
подякувати цим людям за роботу, 
якщо потрібна якась допомога, на-
дати її», — сказав Володимир Гун-
чик і підкреслив, що до влади пови-
нні приходити молоді. 

Уряд лідера «Народного фронту» 
прем’єр-міністра Арсенія Яценюка 
нагадує наркомана, який друкує 
гривню і вже неспроможний 
зупинитися, а на інші дії чи якісь 
реальні реформи просто нездатний 
ні світоглядно, ні політично. 

Події на Донбасі стали для 
прем’єра-камікадзе Арсенія Яце-
нюка універсальною індульгенцією, 
яка виправдовує його небажання 
та політичну імпотенцію здійсню-
вати реальні реформи. Як і Микола 
Азаров, Яценюк і його команда по-
любляє посилатися на поганих по-
передників. Тим часом олігархічна 
система в Україні нікуди не зникла. 
Навпаки, олігархи лише посилили 
свій вплив у державі. Уряд Яценюка 
виявився не урядом реформаторів, 
а урядом тих, хто прагне зберегти 
все, як було. Старі корупційні схе-
ми, відкати, тендери, контрабанду 
на митниці, надприбутки олігархів і 
бідність більшості суспільства. 

За неповний рік урядування Ар-
сенія Яценюка українська економіка 
фактично зруйнована, а темпи па-
діння реальних доходів українців є 
найвищими у цьому столітті. Чорна 
діра «Нафтогазу» торік поглинула 
103 мільярди гривень. І, схоже, уряд 
не збирається звертати з цього згуб-
ного шляху. 

Захід недаремно дав нинішній 
владі кілька місяців на реформи. Але 
Арсеній Яценюк просто світоглядно 
не здатний на них і вже майже рік 

годує народ порожніми обіцянками. 
Війною та подіями на Сході він лише 
прикриває своє небажання і нездат-
ність здійснювати ефективні, швид-
кі й рішучі реформи. 

Прем’єр Арсеній Яценюк пока-
зав себе не як менеджер-реформа-
тор, а як людина старої прогнилої 
системи з корумпованого олігархіч-
ного минулого. Усі пригадують, як 
на Майдані Яценюк голосно кричав 
про те, що знищить корупцію, роз-
береться з олігархами, посадить за 
ґрати корупціонерів і проведе дов-
гоочікувані реформи. Але, сівши в 
прем’єрське крісло, лідер «Народно-
го фронту» забув про ці свої слова. 
Корупціонери розгулюють на волі, 
грабують державу. Олігархи та їхні 
ставленики перетворили Кабмін у 
свій ручний орган. 

Стан української економіки по-
гіршується щомісяця. Ціни в мага-
зинах, аптеках, на ринках зростають 
мало не щотижня. Але, очевидно, 
Яценюк і його міністри цього не ба-
чать, бо живуть далеко від народу. 

Гривня увійшла в круте піке і до-
сягла позначки 25–26 за долар через 
бездарну політику НБУ та Мінфіну, 
які друкують національну валюту 
для покриття дефіциту бюджету 
замість проведення структурних 
реформ і ліквідації олігархічно-ко-
румпованої моделі. За рівнем падін-
ня резервів НБУ, які на кінець січня 
становили 6,4 мільярда гривень, та 
темпами знецінення гривні нинішні 
можновладці перевершили усіх по-

передників. 
Таке враження, що Арсеній Яце-

нюк поставив перед собою завдання 
повернути українців у злиденні 90-і 
роки і неухильно та вперто рухаєть-
ся в цьому напрямку. Якщо ситуація 
не зміниться найближчим часом, 
а особливих підстав для цього, на 
жаль, немає, то Яценюк упевнено 
посяде перше місце в топі найгірших 
українських прем’єрів. 

Анатолій ВІТІВ, 
голова Волинської «Свободи» 
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Уряд Яценюка нагадує наркомана 

В Україні зареєстрували 
більше мільйона 
переселенців 
Управління соцзахисту поставили на облік 
1 007 917 переселенців із зони АТО і Криму, 
що становить 713 817 сімей. Крім того, 257 640 
родин переселенців отримують щомісячну 
адресну допомогу на проживання. У свою 
чергу ДСНС станом на 9 лютого зареєструвала 
712 тисяч переселенців із зони АТО і Криму. 

У коханки Януковича знайшли 
квартиру за півмільйона доларів 
Виявилося, цивільна дружина президента-втікача Любов 
Полежай має квартиру на Оболонській набережній. Житло 
коханки екс-гаранта оцінюють у $500 тис. Про те, що 
помешкання належить Полежай, свідчить витяг із Держре-
єстру речових прав на нерухоме майно, пишуть «Наші гро-
ші». Трикімнатна квартира на 148,5 кв. м розміщена у тому 
ж будинку, що й квартира самого Януковича — на Оболон-
ській, 15/5. У цих будинках житло продається по $3–4 тис. 
за «квадрат». Право власності на нерухомість Полежай 
оформила у лютому 2012-го за договором купівлі-продажу. 

9
стільки мільйонів євро Німеччи-
на готова виділити для розвитку 
соціальної інфраструктури на 
сході України. Грант видано на 
реалізацію проекту, виконав-
цем якого буде Український 
фонд соціальних інвестицій. 
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Про це повідомляє Zn.ua з по-
силанням на колишнього мі-

ністра оборони Анатолія Грицен-
ка. 

При цьому джерела видання в 
Кабміні повідомили, що документ 
прийнятий під грифом «Цілком 
таємно» на рекордну за всю істо-
рію України суму. 

Видання зазначає, що сума 
замовлення у шість разів переви-
щує асигнування минулого року. 
Замовленням визначається пере-
лік зразків техніки й озброєння, 
їх кількість, необхідні бюджетні 
кошти, а також конкретні оборон-
ні підприємства, на яких протягом 
року будуть виконуватися роботи. 

Держзамовлення орієнтоване 
на закупівлю бронетехніки у ві-
тчизняних підприємств бронетан-
кової галузі, поставки вітчизняних 
систем високоточної зброї, засобів 
радіоелектронної боротьби. 

До 15% коштів із загальної 
суми асигнувань будуть спрямо-
вані на закупівлю озброєнь за 
кордоном. Окрім того, в замов-
ленні передбачається проведення 
низки науково-дослідних і дослід-
но-конструкторських розробок зі 
створення систем управління під-
розділами збройних сил, а також 
засобів зв’язку. 

Гриценко на своїй сторінці в 
Facebook додав, що на затверджен-
ня цього документа КМУ знадоби-
лося 40 днів. «Без цього документа 
жодне військове відомство не має 
права витрачати відповідні бю-
джетні кошти, не має права уклада-
ти з оборонними підприємствами 
договори (контракти) на виконан-
ня робіт. Відповідно, розробка, ви-
готовлення і постачання техніки 
затримується», — заявив Гриценко. 

Загальна сума замовлення може 
значно зрости після розробки Мін-
фіном механізму видачі державних 
гарантій підприємствам-учасникам 
оборонного замовлення. 

Поточний 2015 рік розпочався 
на Волині з успішного земель-

ного аукціону. Зокрема, у січні із 
земель комунальної власності у 
Нововолинську було продано одну 
земельну ділянку несільськогос-
подарського призначення загаль-
ною площею 0,37 га та вартістю 
277 тис. грн. Стартова ціна стано-
вила 263,9 тис. грн. У ході конку-
рентних торгів ціна наділу зросла 
на понад 13 тис. грн. 

Окрім того, на 4 березня ц. р. 
Головним управлінням Держзе-
магентства у Волинській області 
організовуються торги з продажу 
права оренди на п’ять земельних 
ділянок сільгосппризначення дер-
жавної власності площею 109,89 га. 
А саме: в Іваничівському районі — 
дві, одна — в Луцькому та по одній 
— у Рожищенському й Турійському 
районах. Стартовий розмір річної 
орендної плати — 3% від норматив-
ної грошової оцінки. Строк оренди 
— 14 років. Виконавцем земельних 
торгів визначено приватне підпри-
ємство «Фірма «СОМГІЗ». 

На 13 березня оголошено про-

ведення торгів із продажу прав 
оренди на вісім земельних ділянок 
сільськогосподарського призна-
чення державної власності площею 
146,58 га у Турійському районі. 
Стартовий розмір річної оренд-
ної плати — 3% від нормативної 
грошової оцінки. Строк оренди — 
14 років. Виконавцем  земельних 
торгів визначено Волинську регі-
ональну філію ДП «Центр держав-
ного земельного кадастру». 

Крім того, протягом березня 
відбудеться низка земельних аук-
ціонів із продажу земельних ді-
лянок та прав оренди на них, які 
проведуть органи місцевої влади. 

Зокрема, у Ковелі аукціон за-
планований на 5 березня (вистав-
ляються 4 лоти), у Рожищенсько-
му районі — на 6 березня (7 лотів), 
у Турійському — на 10 березня 
(3 лоти), у м. Володимирі-Волин-
ському —  на 16 березня (2 лоти). 

Оголошення про проведення 
цих аукціонів розміщено на сайті 
Держземагентства України у роз-
ділі «Земельні торги». 

Волинська облдержадміністрація 
переповнена зайвим персоналом 

В регіоні запущено процес земельних 
аукціонів 

Соціум

Кабмін затвердив рекордне 
держзамовлення на зброю і техніку 

«Хлопцям загрожує більше 
десяти років ув’язнення. 
Ми вимагаємо, щоб чи-
новники з Міністерства 
оборони, які прикривають 
свій зад, переклавши усю 
вину на простих солдатів, 
прибрали свої брудні руки 
від героїв

Солдати 51-ї бригади їздили 
до Президента шукати захисту 
Президента України громадські активісти попросили втрутитись у 
ситуацію, що виникла з бійцями 51-ї окремої механізованої бригади 


