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Хто кришує на Волині «колишніх» із режиму 
Януковича 

Луцький міський голова 
пообіцяв торговцям квітами 
нове облаштоване місце 
До міського голови звернулися продавці стихійного 
ринку польових квітів, що функціонував на проспекті 
Волі між магазинами «Перлина» та «Панно». Ця терито-
рія є тротуаром і не призначена для стихійної торгівлі. 
Міський голова запевнив, що сприятиме вирішенню 
проблеми продавців. Для них буде облаштоване місце 
для торгівлі квітами на перетині проспекту Волі та 
вулиці Чехова. 

Половина учасників АТО 
Волині отримала позитивні 
рішення про виділення 
земельних ділянок
З 15 липня минулого року до 9 липня 2015-го на 
Волині подано 4 тис. 548 заяв від учасників АТО 
про виділення земельних ділянок. Із них 2 тис. 264 
— отримали позитивні рішення. 2 тис. 284 учасни-
ки АТО та члени родин загиблих вояків одержали 
відмову в наданні земельної ділянки. 

6,68
стільки тисяч гривень зарплати 
отримав у червні Прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк. Про це повідо-
мили у прес-службі Кабміну. З 
вказаної суми посадовий оклад 
становить 4980 гривень, решта є 
зарплатою за час відрядження.
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Від горілки перейшли до ножа

На часі

Шановні волиняни! Звертатись 
до вас змушує ситуація, що 

склалася у зв’язку з відміною пільг 
родинам загиблих учасників антите-
рористичної операції. У першу чер-
гу це стосується права на пільговий 
проїзд у громадському транспорті. І 
мені дуже прикро, що в області нео-
дноразово фіксували випадки, коли 
водії автобусів або маршрутних 
таксі відмовлялися безкоштовно 
перевозити членів сімей, чиї рідні 
загинули під час бойових дій на Схо-
ді України. Ще гірше — змушували 
людей залишити громадський тран-
спорт і висаджували посеред марш-
руту. 

Сьогодні країна переживає 
складні часи. Війна позначилася й 
на економіці держави. Відповідно, 
уряду доводиться вдаватися до не-
популярних рішень, аби забезпечити 
українську армію всім необхідним, 
підвищити обороноздатність краї-

ни та вчасно виплачувати зарплати і 
пенсії. Серед таких кроків і скасуван-
ня пільг родинам загиблих учасників 
АТО. Вірю, що рішення це вимушене 
і тимчасове. Однак, переконаний, 
справедливість повинна бути від-
новлена, а пільги — повернуті. Саме 
тому обласна державна адміністрація 
у червні звернулася до уряду з відпо-
відною ініціативою щодо внесення 
змін до законодавства. 

Разом із тим маємо розуміти й 
інше: бійці, які сьогодні на передовій, 
захищають нашу державу, наші роди-
ни, кожного з нас. Якщо вони цього 
не робитимуть, завтра ворог може 
бути тут. Сміливі та відважні, патрі-
оти своєї країни, — вони заслугову-
ють на щиру вдячність і повагу. Але 
особливу шану ми повинні віддати 
тим, хто не повернувся і вже ніколи 
не повернеться до рідних домівок. 
Їхні родини залишилися без батька, 
сина, брата. Вони та їхні рідні, як ніх-
то, заслуговують на останню данину 
пам’яті, висловлену вдячністю дер-
жави та кожного свідомого громадя-
нина. 

І якщо сьогодні влада, вирішу-
ючи першочергове питання захисту 
цілісності й незалежності України, 
не може сповна забезпечити соціаль-

ний захист родин загиблих учасників 
АТО, героїв Небесної сотні, то, мож-
ливо, варто нам із вами по-іншому 
оцінити їхній подвиг? Увагою, турбо-
тою, словом і ділом підтримати ро-
дини, чиї рідні загинули, захищаючи 
Україну. 

Волиняни завжди демонстрували 
суспільну відповідальність і найкра-
щі людські якості. Об’єднаймося й 
зараз у справі захисту нашої держави, 
відновлення миру та спокою, прояві-
мо милосердя й любов до ближнього. 

Звертаюся до перевізників та во-
діїв громадського транспорту з про-
ханням поставитись із розумінням 
до необхідності пільгового проїзду 
членів родин загиблих у АТО та ге-
роїв Небесної сотні, проявити макси-
мальну увагу до українських бійців та 
родин полеглих. Ваша допомога по-
трібна сьогодні, адже Україна сильна 
кожним із нас. 

Спільними зусиллями не до-
пустимо поширення жорстокості та 
цинізму. Маємо розуміти: крім чітко 
прописаних нормативно-правових 
актів є ще й етичні норми, мораль-
ний фактор та християнські цінності.

З повагою голова 
облдержадміністрації 

Володимир ГУНЧИК 

З участю Волинського обласного 
об’єднання учасників АТО, «Само-
оборони Волині» та представників 
волонтерського руху відбулася 
прес-конференція, під час якої 
йшлося про кадрові рішення в 
області. Зокрема, про призначення 
Романа Колісника на стажування 
на посаду заступника начальника 
управління лісового та мислив-
ського господарства, відновлення 
на посаді колишнього головного 
митника Волині Романа Микитюка 
та подальшу роботу керівника об-
ласного управління Держземагент-
ства Василя Василенка.

14 липня голова Державного 
агентства лісових ресурсів Олек-
сандр Ковальчук підписав наказ 
«Про проходження стажування Ко-
лісника Романа Богдановича» у во-
линському управлінні. Йдеться про 
одного із синів Богдана Колісника. 
Другий, Зиновій, нині є фігурантом 
кримінального провадження щодо 
махінацій у лісовій сфері. 

Іспитовий термін Романа Коліс-
ника на посаді заступника началь-
ника управління має тривати по 
28 липня. Проте волинські лісівники 
вже пророкують, що «стажування» 
стане постійним місцем роботи для 
Колісника-молодшого. А в умовах 
звільнення Мазурика він може на-
віть очолити відомство. 

— Відомо, що лісова галузь на 
Волині є однією з найбільш бю-
джетонаповнювальних, а протягом 
останніх років була однією з най-
більш корумпованих, — сказала 
представниця відділу протидії ко-
рупції «Самооборони Волині» Ган-
на Стульська. — Призначення на 
посаду сина Колісника є серйозним 
поштовхом стверджувати, що деякі 
корупційні схеми чинна влада нама-
гається відновити. 

Пані Стульська повідомила, що в 
них є чимало матеріалів щодо неза-
конних оборудок Богдана Колісника 
та його підопічних, які будуть пе-
редані до правоохоронних органів. 
Зокрема, те, що підприємству «За-
хідліс» продавалася продукція за за-
ниженими цінами. Причому ніби є 
свідчення директора «Західлісу», де 
він підтверджує, що давав 400 тисяч 
гривень хабара Богданові Коліснику. 
Далі — незаконне будівництво, неза-
конне відчуження земельної ділянки 

площею 0,25 га з постійного корис-
тування Звірівського мисливського 
господарства й інше.

Представник Волинського об-
ласного об’єднання учасників АТО 
і волонтерського руху В’ячеслав 
Савчук зауважив, що минулої се-
реди при Громадській раді в облдер-
жадміністрації відбулися збори, 
після яких був складений лист до 
Президента, Міністерства лісового 
господарства України та голови Во-
линської ОДА, де йшлося про те, що 
громадськість Волині стурбована 
кадровими рішеннями, адже до вла-
ди йдуть колишні представники ре-
жиму Януковича та Партії регіонів.

— Володимир Гунчик так і не 
відповів, яке його ставлення до 
призначення Романа Колісника, а 
Василь Василенко і не припиняв ро-
боти в управлінні земельних ресур-
сів… Єдине, що пояснив губернатор, 
— буцімто в нього немає претензій 
до Василенка, бо той хороший спеці-
аліст, — розповів В’ячеслав Савчук.

Багато критики прозвучало на 
адресу «Правого сектору». Зокрема, 
представник спілки учасників АТО 
і волонтерів Аркадій Соломатін 
розповів, що впродовж двох-трьох 
місяців отримав більше 50 звернень 
громадян, які обурені поведінкою 
представників «Правого сектору». 
Окремі бійці ДУК ПС, за його сло-
вами, підтримали Колісника-молод-
шого і вже їздять із ним у ролі при-
ватної охорони. Мовляв, це свідчить 
про те, що Роман Колісник пропла-
тив підтримку добровольців, які по-

чали його «кришувати».
— Який на сьогодні склад «Пра-

вого сектору», хто туди входить, які 
функції? Громадськість чекає цих 
відповідей, — наголосив пан Арка-
дій.

Його підтримав представник 
деревообробної галузі Анатолій Би-
лиця, котрого також бентежить ни-
нішня поведінка правосекторівців, 
які собі дозволяють різні вільності. 
І якщо раніше люди допомагали цим 
добровольцям на Сході, то тепер 
розчарувалися.

На такі заяви різко відреагу-
вав представник нововолинського 
осередку ДУК ПС Андрій Фафлей, 
який заявив, що не можна так гово-
рити про весь добровольчий корпус 
«Правого сектору». Мовляв, такі дії 
дійсно дискредитують увесь баталь-
йон, однак там служать справжні 
патріоти, які на війну пішли не за 
медалі чи гроші.

— Провід розбереться, що ро-
биться всередині «Правого секто-
ру», я за всіх говорити не можу, єди-
не, що знаю, — наказ щодо постів 
біля митниць віддав Ярош, — роз-
повів дуківець Андрій. — А як вони 
виконують свої обов’язки, то вже не 
скажу.

Зауважимо, що минулого тиж-
ня нібито для контролю боротьби 
з контрабандою ДУК ПС поси-
лив свою присутність у «Ягодині», 
«Устилузі» та «Домановому», вста-
новивши цілодобові спостережні 
пости. Завдання бійців — стежити 
за тим, як працюють митники, при-

кордонники й інші служби на кордо-
ні, проводити опитування, прийма-
ти скарги та звернення від тих, хто 
перетинає рубіж.

Представник громадського руху 
«Народний контроль» Віталій Жаб-
чук нагадав присутнім історію з 
«Межигір’ям» Януковича у Шацьку.

— Ви його показали, а де воно 
зараз? — звернувся він до ініціато-
рів прес-конференції і тут же дав 
відповідь: — Люди Шацького району 
кажуть: приїхали правосекторівці й 
Самооборона, допомогли все пован-
тажити і вивезти. Мені прикро.

Депутат облради Володимир 
Дуб наголосив, що варто порушува-
ти питання не тільки відносно Ко-
лісника, про схеми якого вже відо-
мо, а й звертати увагу на діяльність 
нинішнього керівництва, зокрема 
голови облради Валентина Вітра, 
який, за його словами, відмовля-
ється звітувати перед волинянами 
про виконану на посаді роботу. 
Також депутат розповів, що голо-
ва облради допускав до аукціонів із 
продажу автомобілів та нерухомості 
лише «своїх» людей. А ще відмовив-
ся виносити на сесію рішення щодо 
призначення директора санаторію 
«Пролісок».

Отож прес-конференція розкри-
ла багато підводних течій так званих 
волинських «активістів», які замість 
того, щоб захищати інтереси народу, 
дбають про свої і, створилося вра-
ження, пнуться до влади. Вибори ж 
на носі… 

Людмила ШИШКО

Пільги не можливі без людяності 

Мобілізаційне 
завдання 
волиняни 
виконали на 22%

Йдеться лише про 291 
військовозобов’язаного. 

— Заходи з оповіщення мали 
би тривати до 8 липня, але в жод-
ному з районів області не вико-
нали завдання щодо оповіщення, 
— зауважив т. в. о. військового 
комісара обласного військового 
комісаріату Роман Кулик. — Від-
повідно до завдання, оповісти-
ти потрібно було 9 тисяч 993 
особи. Оповістили 3 тисячі 621 
військовозобов’язаного. Найниж-
чий відсоток у містах Ковель та 
Володимир-Волинський, а також 
у Любешівському, Камінь-Кашир-
ському та Ковельському районах.

Згадали й Володимир-Во-
линський, де оповіщено всього 
25 осіб. Виникають проблеми ще 
й тому, що особи, які підлягають 
оповіщенню, не лише відмовля-
ються отримувати відповідні до-
кументи, а й погрожують пред-
ставникам влади та комісарам.

У позитивному плані відзна-
чили Луцьк. Разом із тим Володи-
мир Гунчик зазначив: ще є над чим 
працювати. З цією тезою погодив-
ся й перший заступник Луцького 
міського голови Тарас Яковлев. 
Останній коротко поінформував 
присутніх про особливості робо-
ти, наголосивши, що оповіщення 
в обласному центрі проводять на-
віть на ринках. 

Трохи ліпша ситуація щодо 
забезпечення українського вій-
ська технікою. Нині волиняни від-
новлюють техніку для 14-ї окремої 
механізованої бригади. Щодо до-
бровольців, то 10 мешканців краю 
виявили бажання стати на захист 
рідної землі. З них двоє — кадрові 
офіцери. 

21 липня, близько другої ночі, 
до міліції звернувся 36-річ-

ний житель села Суйми і повідо-
мив, що його друг завдав йому 
тілесні ушкодження. Виїхавши 
на місце події, слідчо-оператив-
на група Здолбунівського район-
ного відділу міліції встановила, 
що дві сім’ї відпочивали на озері 
Мілове в селі Півче. Коли жінки 
з дітьми лягли спати, чоловіки 

продовжили застілля. Підігріті 
алкоголем, почали конфліктува-
ти. Під час словесної перепалки 
37-річний житель селища Мізоч 
схопив розкладного ножа та за-
вдав одного удару в живіт 36-річ-
ному другові.

З діагнозом «проникне ножо-
ве поранення черевної порожни-
ни» потерпілий госпіталізований 
у хірургічне відділення Здолбу-
нівської центральної районної 
лікарні. Стан чоловіка тяжкий, за 
його життя борються медики. 

Правоохоронці затримали 
раніше судимого зловмисника 
на місці злочину. Він раніше вже 
притягувався до кримінальної 
відповідальності за заподіяння 
тілесних ушкоджень та опір пред-
ставникам влади. 

— За фактом умисного запо-
діяння тяжких тілесних ушко-
джень відкрито кримінальне про-
вадження за частиною 1 статті 
121 Кримінального кодексу Укра-
їни, — зазначив Олександр Пана-
сюк, начальник Здолбунівського 
РВ УМВС України в Рівненській 
області. — Нападнику загрожує 
кримінальна відповідальність у 
вигляді позбавлення волі стро-
ком від п’яти до восьми років. 

Звернення голови облдержадміністрації Володимира Гунчика 
до волинської громади та перевізників 

Тепер за життя важко пораненого чоловіка борються медики


