
Дмитро Денисюк із села Рудка-Ко-
зинська жив розміреним сільським 
життям: робота охоронцем у 
Луцьку, господарка — вдома. Коли 
почалися заворушення на Сході, а 
до війська покликали перших за-
хисників, твердо вирішив: отримає 
повістку — ховатися не стане. 
Повістку отримав, і не одну. Що-
разу з’являвся до райвійськкомату. 
Та призвали Дмитра 19 серпня, 
саме на Спаса, за третьою хвилею 
мобілізації. 

— Хоч і проходив у свій час стро-
кову службу, та за два місяці на Яво-
рівському полігоні набув кращих на-
виків, аніж за відслужених півтора 
року, — розповідає Дмитро. — Зброї 
було вдосталь, учили стріляти, не 
жалкуючи куль. Нас повністю об-
мундирували, форма, щоправда, 
спочатку була така, що розлазилася 
після першого прання, напевно, зі 
старих запасів. Але згодом отримали 
іншу — міцнішу, якіснішу. 

Й от день відправки… Вже тра-
диційно на проміжній вантажно-
пасажирській залізничній станції 
Львівської залізниці, розташованій 
у місті Судова Вишня, збирається 
кілька десятків людей, згуртованих 
єдиним бажанням — благословити 
українських військових у дорогу. 
Напевно, вперше, як ніколи раніше 
за роки незалежності, розуміючи, 
що без армії не може бути вільної 
держави. 

— Дуже вразила велика увага 
громади до солдатів, — пригадує 
Дмитро. — Нас знімало телебачен-
ня, місцеві люди приносили продук-
ти, цигарки, солодощі. Кожен хотів 
сказати щось приємне й потиснути 
руку. 

Правда, так було лише на За-
хідній Україні. А коли підрозділ із 
600 бійців 24-ї бригади прибув на 
Харківщину, на залізничну станцію 
міста Чугуїв, довелося почути зовсім 
інші слова. 

— Коли охороняли потяг, поряд 
проходили дві бабці й так голосно 
кинули: «Смотри, снова монголо-та-
тарское иго приехало…» — із сумом 
зазначає боєць. — Вони — це люди з 
радянського минулого, які досі при-

хильно ставляться до тієї системи і 
до Росії. А молодь думає зовсім по-
іншому. 

Саме в Чугуєві солдатам вида-
ли зброю, отримали хлопці бойові 
машини піхоти, і саме тут прийшло 
те дивне відчуття, що ти вже не про-
ста людина-хлібороб — ти захисник 
своєї Батьківщини, яка чекає від 
тебе повної віддачі. 

22 жовтня, за словами Дмитра 
Денисюка, їхня бригада прибула в 
селище Кримське. Тоді воно якраз 
було «гарячою точкою» протисто-
яння. Тут уперше довелося спати 
морозної ночі просто неба, а наступ-
ного дня — у супроводі бійців із 80-ї 
бригади й «Айдару» (яких називає 
великими патріотами України) під 
мінометними обстрілами їхати на 
місце дислокації. 

Зайнявши позиції між Лисичан-
ськом і Краматорськом, почали рити 
окопи. Справа потрібна, але дуже 
важка. Земля там тверда як камінь. 

— Першої ж ночі нас щедро по-
сипали кулями, а тільки розвидніло-
ся — пішли мінометні черги, — при-
гадує Дмитро. — Міномет стріляє 
на 5-кілометрову відстань, кілька 
секунд польоту, за які можна з глуз-
ду з’їхати, адже здається, що вона ле-
тить прямо на тебе. В такі моменти 
не лишається нічого іншого, як мо-
литися Богу. 

На третій день у 12-й бригаді 
був перший «двохсотий». Тоді було 
тихо, сонячно… В такі дні, за сло-
вами Дмитра Денисюка, тільки по-
ратися на землі. 32-річний боєць із 
Івано-Франківська саме голився, як 
пролунав свист одної-єдиної міни 
й осколок прошив чоловіку шию. 
Жодних шансів… Доля? Можливо… 

З того часу, як підмітили бійці 
12-ї бригади, що не четвер-п’ятниця, 
як у них з’являлися «двохсоті». Між 
побратимами стали точитися роз-
мови: хто ж наступний? А ще заува-
жили, що ворог добре розуміється 
на військовій справі. За словами 
нашого героя, це не простий селя-
нин чи муляр-штукатур, який учора 
взяв до рук зброю, а добре навчена 
тактичним діям людина. Наприклад, 
спочатку щедро обстрілюють наші 
позиції з «Градів», щоб «притисну-

ти» солдатів до землі, а далі в хід 
ідуть уже танки й автоматні черги. 
А ще постійно у небі літають їхні 
безпілотники, які в режимі онлайн 
із точністю передають координати 
українських позицій. 

Майже два місяці під постій-
ним обстрілом разом із побрати-
мами утримував українські пози-
ції Дмитро Денисюк. А 15 грудня 
запам’ятає, напевно, на все життя. 
Адже саме цей день став другим 
днем народження нашого земляка. 

— Щось не спалося мені тієї 
ночі, тож почав потихеньку збира-
тись, адже мав заступати невдовзі 
на пост. Саме в цей час до бліндажа 
влетів постовий із криком, що нас 
оточили. Я ще встиг вибігти, взяти 
автомат і розгрузку, випустити десь 
два магазини набоїв, як перед очи-
ма зблиснув яскравий спалах, а по 
голові наче молотком вгріли. Тоді я 
зрозумів: війна для мене закінчила-
ся, — пригадує Дмитро. 

Не втрачаючи свідомості, з мно-
жинними осколками в голові, боєць 
чітко пам’ятає, як побратими нада-
вали йому першу медичну допомо-
гу, а невдовзі приїхала «швидка» та 
забрала до Лисичанська. Далі була 
операція в Харківському госпіталі, 
а згодом — у Києві. Кілька осколків 
у голові, втрата рухової активності 
лівої руки, відсутність мовлення… 
Минуло довгих два місяці, поки 
Дмитро почав виконувати елемен-
тарні рухи рукою, разом із логопе-
дом учився вимовляти звуки, а потім 
слова… Та підтримкою в складній 
життєвій ситуації були такі ж, як і 
він, госпіталізовані, а ще волонтери, 
яких вважає ангелами-охоронцями 

всіх солдатів, і рідні — батьки, се-
стра, дружина із синочком. Земляки 
підтримували не тільки пораненого 
Дмитра, а також його родину. Від-
гукнувшись на пропозицію активіс-
тів ГФ «Народна самооборона м. Ро-
жище», небайдужі жителі району 
зібралися і придбали його старень-
ким батькам автоматичну пральну 
машину. 

Військова справа не така лег-
ка, як видається на перший погляд. 
Проте інколи накази вищого керів-
ництва просто дивують. Нерішучі, 
неузгоджені… Чому українські вій-
ськові мають зберігати і показувати 
представникам ОБСЄ своє миро-
любство в той час, коли найманці 
щодня вбивають наших хлопців? 
Чому за рік воєнних дій жодне під-
приємство не виготовляє україн-
ським військовим украй важливі 
для збереження життя високочас-
тотні рації, тепловізори, безпілот-
ники? Такі питання щодня не дають 
спокою нашим солдатам. 

Дмитро Денисюк напрочуд 
скромний і врівноважений чоловік. 
Під час розмови щоразу ніяковів 
при слові «герой», бо зовсім себе та-
ким не вважає. Для нього прикладом 
героїзму є солдати, які ціною власно-
го життя захищали Донецький аеро-
порт, були в Дебальцівському й ін-
ших котлах. Та ми добре розуміємо, 
що Україна є, Україна завжди буде, 
коли на захист її кордонів стають 
справжні чоловіки, які не ухиляють-
ся від покладених на них обов’язків, 
а беруть до рук зброю, нищать воро-
га, прикриваючи спину товариша. Ці 
люди гідні поваги. Слава Герою! 

Ірина ВЛАСЮК 
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У «Дельта Банку» застрягли 
майже 8,5 мільярда 
Обсяг коштів на рахунках державних компаній 
у «Дельта Банку» до моменту визнання його 
неплатоспроможним становив понад 8,4 млрд грн, 
окрім рефінансування Національного банку 
обсягом 9,3 млрд грн. Про це заявив глава 
Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин 
Ворушилін. Фонд гарантування виступає за 
створення перехідного банку на базі «Дельти», що 
дозволить зменшити тиск на Фонд і зняти соціальну 
напруженість. 

«Борець із олігархами» 
Ляшко заробив за рік понад 
мільйон 
Про це свідчать дані його декларації, опублікованої 
на сайті ВР. 174 тисячі із цієї суми Ляшко отримав як 
зарплату, а ще 840 — від продажу майна. У депутата 
є ділянка площею 1,26 га, дві квартири (96 та 367 кв. 
м), гараж і ще якась нерухомість на 183 квадрати. 
На Ляшка записано два авто: «Тойота Прадо» (2004) 
та «Мерседес Бенц» (2006). Вкладів у банках у 
головного «радикала» немає.

В Луцьку автомобіль в’їхав у зупинку 
громадського транспорту 

3 квітня о 8:30 у Луцьку на вули-
ці Рівненській зареєстрована 

дорожньо-транспортна пригода з 
постраждалими. Водій, керуючи 
автомобілем «Тойота Яріс», за по-
передніми даними, не врахував 
дорожню обстановку та швидкість 
руху, внаслідок чого втратив керу-
вання та виїхав на зустрічну смугу, 
де зіткнувся з припаркованим на 
зупинці тролейбусом. Унаслідок 

автопригоди водій і 23-річна жін-
ка, яка перебувала на зупинці гро-
мадського транспорту, отримали 
тілесні ушкодження та госпіталі-
зовані у Луцьку міську клінічну 
лікарню. 

За фактом ДТП розпочато до-
судове розслідування за ст. 286 
(Порушення правил дорожньо-
го руху) Кримінального кодексу 
України. 

Мешканець 
Нововолинська 
торгував 
наркотичним 
засобом 

Яскравий спалах... По 
голові наче молотком 
вгріли. 
Я зрозумів, що для мене 
війна закінчилась 

33-річний нововолинець 
збував наркотичний засіб 

«Субутекс» переважно поблизу 
супермаркету і бару. «Торгівля» 
відбувалася цілодобово. Ціна од-
нієї таблетки становила 400–450 
гривень. За добу чоловік «об-
слуговував» 15–20 клієнтів, при 
цьому реалізовував як цілі пі-
гулки, так і частинки. У ході про-
ведення низки заходів, зокрема 
оперативної закупівлі, міліціо-
нери поставили крапку в його 
наркотичному «бізнесі». 

Чоловіку оголошено про під-
озру у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 307 (Незаконне 
виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, пере-
везення, пересилання чи збут 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин або їх аналогів) 
Кримінального кодексу України. 
Нині волинянин перебуває під 
домашнім арештом. Йому за-
грожує від чотирьох до восьми 
років в’язниці. 

Шановні  РОБОТОДАВЦІ!
НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ШУКАЧІВ РОБОТИ БЕЗ УВАГИ!

Волинська обласна служба зайнятості запрошує вас 10 квітня у Волинський 
обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки кадрів агропромислового 
комплексу (смт. Рокині, вул. Наукова, 1) для участі у випускному іспиті групи 
електрогазозварників 2-го розряду з числа слухачів-безробітних.

Ви зможете підібрати кваліфікованого працівника, провести співбесіду з 
претендентами на роботу, отримати рекомендації викладачів, побачити реальних 
пошукачів праці.

Іспит розпочнеться об 11 год.
Телефон для довідок: 72-53-01, 72-44-90

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, які проводитимуть 
кваліфіковані спеціалісти – партнери служби зайнятості, 

інших заходах служби зайнятості:
15 квітня у Луцькому районному центрі зайнятості 
(м. Луцьк, вул. Конякіна, 2)
08.30 год. - тренінг на тему: «Впевнена комунікація – передумова успішного 
працевлаштування»
10.30 год. - тренінг на тему: «Профорієнтаційний тренінг «Твоє життя – твій вибір»

15 квітня у Луцькому міському центрі зайнятості 
(м.Луцьк, вул.. Ярощука, 2)
13.00 – тренінг на тему: «Тренінг відновлення власних ресурсів для успішної 
адаптації в умовах мирного життя»
15.00 – тренінг на тему: «Пошук нових сенсів та стимулів (мотивації) до успішної 
професійної реалізації в мирному житті»

16 квітня у Любомльському районному центрі зайнятості 
(м.Любомль, вул. Промислова, 1)
10.00 – тренінг на тему: «Тренінг життєвих та професійних досягнень»
12.00 – тренінг на тему: «Як позитивно представити власний імідж»
Телефон для додаткової інформації – (0332) 725437 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру зайнятості)

Волинська 
велогонщиця 
— у рейтингу 
найсильніших 
спортсменок світу 

Наприкінці березня цього 
року в Сербії відбувалася 

міжнародна рейтингова вело-
гонка (маунтбайк). Серед жінок 
друге місце на олімпійських дис-
танціях крос-кантрі та гонці вго-
ру виборола учениця Волинської 
обласної школи вищої спортив-
ної майстерності, представниця 
спортивного товариства «Ди-
намо» України, майстер спорту 
України міжнародного класу Яна 
Беломоіна. 

Старт у Сербії є одним із ета-
пів міжнародних змагань із на-
бору рейтингових очок у складі 
національної збірної команди 
України для участі в Олімпій-
ських іграх. Сьогодні в світовому 
рейтингу серед тридцяти най-
сильніших спортсменок світу Яна 
посідає сімнадцяте місце. Настав-
ники спортсменки — заслужений 
тренер України Віктор Ковальов і 
тренер-викладач Валентина Мат-
війчук-Жолнач. 
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