
По-солдатському коротка сповідь 
бійця «Айдару» волинянина Мико-
ли Сичука вражає буденністю дикої, 
якщо вдуматися, ситуації. Рік під 
кулями — і жодних тобі виплат.

Родина солдата під зав’язку в 
боргах, а бездушне ставлення дер-
жавної бюрократії до захисників 
України набирає загрозливих масш-
табів. 

Розповідає демобілізований Ми-

кола Сичук із села Бужанка, що по-
близу Нововолинська: 

— Зараз я вже звільнився — пі-
шов на дембель. А служив у баталь-
йоні «Айдар», друга штурмова «аф-
ганська» рота. Я й сам афганець, ніс 
службу в Афганістані, 1982–1983 рік, 
у місті Кабул. Ну, от ордени «афган-
ські», є й від України — орден «За 
мужність». І патріарх нагородив 
медаллю. Орден «За мужність» — 
за бій під Металістом. Я прикривав 
розвідку, був поранений, контуже-
ний, відправлений у госпіталь. 

— Яка ситуація з виплатою 
зарплати зараз?

— О-о, туго. Як мені, то зовсім 
рік не платять. 

— Рік воювали — і рік без зарп-
лати?! 

— Так. Зараз рапорт написав, 
звільнився по закінченні мобіліза-
ції, ще ж якісь мають бути дембель-
ські... Боргів у мене вистачає — по-
зичив 20 тисяч гривень: треба було 
жінці за щось жити, копійку мати, 
поки я там. Рік воював, отримав по-
ранення, а у списках я не числюся. 
Це якийсь абсурд, жах, таке немож-
ливо уявити. Що вони собі думають 
у Міністерстві оборони?

І таких багато хлопців є, що їх 
по півроку вводили, повиводили за 
штат. Нема, бач, грошового атеста-
та, щось таке нам фінансист розпо-
відав...

Не буде зарплати — я подам у суд 

на Міноборони, щоб виплатили. Я 
не за гроші йшов, але якщо є випла-
ти, то повинні солдатам заплатити. 
Бо, приміром, що стосується забез-
печення, то роту повністю одягали 
волонтери, їжу возили волонтери. 
Державного я нічого не бачив, щоб 
нам держава помагала... 

Микола Сичук пішов на неого-
лошену війну добровольцем. За час 
його служби в «Айдарі» змінився 
вже третій комбат. Вникати у питан-
ня грошового забезпечення бійців 
комбатам ніколи. А начфін Євген у 
новому штабі «Айдару» запевняє, 
що давно надіслав документи Си-
чука у Полтаву, за місцем розташу-
вання фінансово-господарського 
підрозділу.

Однак у Полтаві стверджують, 
що Сичука ні у штаті, ні поза шта-
том немає і ніякі виплати йому не 
належаться. На момент підготовки 
матеріалу до друку телефон начфіна 
не відповідав. 

Наша репортерська команда 
просить правозахисників, юристів 
надати правову допомогу Миколі 
Сичуку та його побратимам.

Звернемося до обласного вій-
ськового комісара, а також до народ-
них депутатів від Волині. Нехай ві-
зьмуть цей обурливий, але і типовий 
випадок під особистий контроль. Як 
же так: і орден є, і мужності неміря-
но, а солдатських грошей — катма...

Андрій СОРОКА 

Уже з кінця липня українські 
виробники зможуть заво-

зити до США без мита близько 
п’яти тисяч товарів. 

Такі можливості наша кра-
їна отримала в рамках понов-
лення програми Генеральної 
системи преференцій (ГСП) 
Сполучених Штатів, що трива-
тиме від 29 липня 2015 року до 
31 грудня 2017 року, повідомляє 
прес-служба Міністерства еко-
номічного розвитку та торгівлі 
України. 
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Савченко тепер звинувачують 
не у пособництві, а у вбивстві 
журналістів 
Слідчий комітет РФ посилив обвинувачення української 
льотчиці Надії Савченко — тепер її звинувачують безпо-
середньо у вбивстві двох російських журналістів, а не в 
пособництві у вбивстві, як раніше. Про це заявив офіцій-
ний представник СКР Володимир Маркін, додавши, що 
Савченко звинувачується також у незаконному перетині 
кордону Російської Федерації. Разом із тим захисник за-
значив, що осудні Савченко дії залишилися тими ж. 

СБУ оголосила в розшук 
екс-міністра освіти Дмитра 
Табачника 
Слідче управління СБУ оголосило у розшук 
колишнього міністра освіти України Дмитра Та-
бачника. Відповідна інформація з’явилася на сайті 
Міністерства внутрішніх справ України в розділі 
«Особи, що переховуються від органів влади». 
Зазначається, що Табачник зник 8 червня цього 
року. Також вказано, що його визначено як особу, 
що переховується від органів прокуратури.

8-10
стільки тисяч гривень зарплати 
будуть отримувати нові патрульні 
поліцейські, які днями склали 
присягу на Софійській площі в 
Києві. Про це повідомив міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков. 
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Актуально

До США дозволено 
завозити без 
мита близько 5 
тисяч українських 
товарів 

Боєць із орденом «За мужність» уже рік 
не отримує грошових виплат 

«Золоті» рюкзаки Авакова 
МВС закупило рюкзаки для 
військовослужбовців АТО на 
14,5 мільйона, але до адресата 
вони так і не дійшли

Міністерство внутрішніх справ 
закупило рюкзаки для українських 
військовослужбовців у зоні прове-
дення антитерористичної операції 
на сході України на 14,5 мільйона 
гривень через дружину глави ві-
домства Арсена Авакова Інну. Од-
нак, як інформують «Подробнос-
ти», куплене екіпірування до бійців 
АТО не дійшло.

Один наплічник, придбаний 
міністерством, обійшовся в три ти-
сячі гривень. «Ціна абсолютно бо-
жевільна. Я намагався знайти у від-
критих джерелах рюкзаки за такою 
ціною, але мені це не вдалося. Все, 
що я бачив, — це на 500 дешевше», 
— констатує редактор сайту «Наші 
гроші» Юрій Ніколов. 

Історію з рюкзаками для МВС 
інакше як аферою він назвати не 
може. «Тут за версту пахне вели-
кими нечесно заробленими гро-
шима. Це не виробники. Зазвичай 
це предмет діяльності для слідчих. 
Біда в тому, що тут усе покрито мо-
роком АТО. Під цю сурдинку в нас 
списується дуже багато», — каже 
Ніколов. 

Раніше народний депутат Укра-
їни Сергій Каплін поширив доку-
мент, із якого випливає, що якась 
фірма ПАТ «Інвестор» у кінці ми-
нулого року домовилася з МВС про 
поставку великої партії рюкзаків. 
Фірма «Інвестор» розташована в 

Харкові. Її директор Марина Єпі-
шина заявила, що компанія вхо-
дить у сферу бізнес-інтересів міні-
стра Авакова. «Арсен Борисович, 
коли став державним службовцем, 
навіть не міністром, а ще губерна-
тором Харківської області, він усі 
свої акції переписав в управління 
на Інну Дмитрівну, його дружину. 
У неї є повне право мати акції в 
цьому акціонерному товаристві», 
— каже Єпішина. 

Але факт поставки рюкзаків і 
взагалі чого-небудь для МВС вона 
заперечує. «Щодо інформації про 
закупівлю МВС рюкзаків за ніби-
то завищеними цінами: ця інфор-
мація не відповідає дійсності, є 
свідомо спотвореною та спрямова-
ною на дискредитацію керівництва 
МВС», — заявили у відомстві. 

Кількість громад 
на Волині зростає

Минулого номера у статті 
«Волинь матиме нову гео-

графічну конфігурацію» «Відо-
мості» скористались інформаці-
єю Офісу реформ у Волинській 
області щодо проекту Перспек-
тивного плану формування 
територій. Однак після його 
обговорення на засіданні сесії 
обласної ради було внесено змі-
ни. 

Зокрема, у Шацькому районі 
у проекті передбачена не одна 
громада, а три — із центрами 
у самому Шацьку, Піщі та Свя-
тязі. Старовижівський район 
планує п’ять — із центрами у 
Старій Вижівці, Смідині, Крим-
ному, Дубечному, Буцині. Мане-
вицький район матиме не дві, 
а шість громад — Колківську, 
Маневицьку, Троянівську, При-
лісненську, Красноволівську, 
Цмінівську. У Горохівському ра-
йоні передбачено три громади із 
центрами — Горохів, Берестеч-
ко, Шклинь.

Бути чи не бути субсидіям?..
Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик прохає Президента ветувати закон, 
котрий обмежує у правах на пільги пенсіонерів та інвалідів 

Колапс субсидії. Саме так, а не 
інакше можна охарактеризувати 
ситуацію, що склалася довкола 
системи нарахування відповідної 
пільги: минуло зовсім небагато 
часу, відколи уряд суттєво спрос-
тив методу нарахування субсидій 
на житлово-комунальні послуги, 
як невдовзі парламент розставив 
крапки над «і». Результат бажає 
кращого, позаяк народні обранці 
фактично позбавили пенсіонерів та 
інвалідів можливості скористатися 
відповідним правом та отримати 
гарантовану державою допомогу. 
І це при тому, що загалом україн-
ці з розумінням поставилися до 
необхідності підняття ціни на газ та 
електроенергію. 

19 червня цього року депута-
ти Верховної Ради ухвалили Закон 
України «Про внесення змін до За-
кону України «Про житлово-кому-
нальні послуги». За сухими словами 
назви — серйозні зміни, адже до-
кументом передбачено без звернень 
призначати субсидії сім’ям пенсіо-
нерів та інвалідів, які не працюють, 
та на підставі довідок про доходи 
зареєстрованих осіб — сім’ям пенсі-
онерів та інвалідів, які працюють та 
у складі котрих є працездатні особи. 

«Уряд тільки скасував збір будь-
яких довідок, заборонивши вимага-
ти їх у людей, а нардепи вирішили 
знову пустити пенсіонерів та інва-
лідів усіма колами пекла, збираючи 
нікому не потрібні довідки», — так 
відреагував на прийняття закону 
міністр соціальної політики України 
Павло Розенко.

У цій, здавалося б, цілком сто-
личній історії є й волинський слід. 
Так, серед тих, хто вважав за по-
трібне внести зміни до вже чинного 
Закону України «Про житлово-ко-
мунальні послуги», — добре відомі 
мешканці краю, котрі нині працю-
ють під куполом українського пар-
ламенту, Ігор Гузь та Ігор Лапін. Ці 
волинські нардепи проголосували 

за відповідний проект рішення. На-
томість представники виконавчої 
влади області намагаються призу-
пинити запущений парламентаря-
ми процес, адже люди, а тим паче 
незахищені верстви населення, не 
повинні опинитися під вістрям не-
далекоглядних рішень. Тому голова 
облдержадміністрації Володимир 
Гунчик офіційними листами звер-
нувся до Президента України Петра 
Порошенка та міністра соціальної 
політики України Павла Розенка з 
проханням втрутитися в ситуацію. 

Державна програма житлових 
субсидій, що працює в Україні понад 
два десятки років, є хоча й не ідеаль-
ним, проте доволі дієвим інструмен-
том соціального захисту населення, 
а тим паче в умовах суттєвого під-
няття тарифів на житлово-кому-
нальні послуги. Окрім того, як по-
зитив слід розцінювати ті зміни, які 
впровадили упродовж 2014-го та 
2015 років, коли механізм нараху-

вання субсидій населенню помітно 
спростили. На цьому й акцентував 
керівник виконавчої гілки влади 
краю, звертаючись до глави держави 
та міністра. 

«Діючий порядок надання жит-
лових субсидій, який затверджений 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2015 року 
№ 106, чітко визначає критерії та 
умови, згідно з якими надається 
субсидія (кількість зареєстрованих 
у житловому приміщенні, вартість 
житлово-комунальних послуг, вели-
чина доходів громадян), — зазнача-
ється у документі. — Задекларовані 
зміни до Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги» (щодо на-
рахування субсидій пенсіонерам та 
інвалідам) унеможливлюють отри-
мання відомостей для надання суб-
сидій у порядку обміну інформаці-
єю, оскільки, у зв’язку з відсутністю 
звернення, відсутня інформація про 
персональні дані особи (реєстрацій-

ний номер облікової картки платни-
ка податків, паспортні дані) та згода 
на обробку цих персональних даних 
(згідно із Законом України «Про за-
хист персональних даних»)».

Якщо закон усе ж запрацює, то 
цілком ймовірно, що місцевим ор-
ганам соціального захисту і Пен-
сійного фонду не просто додасться 
роботи, а буде сплеск бюрократич-
ного хаосу, адже нині у відповідних 
відомствах відсутні реєстри пен-
сіонерів та інвалідів, котрі не пра-
цюють, як і немає відомостей про 
їх місце проживання та склад сім’ї. 
Тому теза Володимира Гунчика, ви-
кладена у листі, більше ніж раціо-
нальна: «Надання субсидій грома-
дянам, до складу сімей яких входять 
працюючі пенсіонери й інваліди, 
а також непрацездатні особи, на 
підставі довідок про доходи зареє-
строваних громадян не спростить, а 
ускладнить процедуру призначення 
субсидії. Повернення до практики 
надання довідок про доходи такими 
категоріями громадян спричинить 
масове невдоволення. Вважаємо, 
що діючий порядок призначення 
та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, при-
дбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового пали-
ва максимально спрощує механізм 
надання субсидій як для сімей, які 
складаються лише з непрацездатних 
непрацюючих осіб, так і для сімей 
працюючих пенсіонерів та працюю-
чих інвалідів». 

Тож, зважаючи на актуальність 
питання, котре більше ніж болюче 
для багатьох мешканців краю, а та-
кож враховуючи той факт, що впро-
вадження змін спричинить дезорга-
нізацію у роботі органів соціального 
захисту, голова облдержадміністра-
ції прохає Президента України Пе-
тра Порошенка ветувати відповід-
ний закон. 

Ніна КОБАЛЄ


