
24 жовтня вранці в залізнично-
му пункті пропуску «Харків» 

під час перевірки одного з поїздів, 
що прибув із Росії, прикордонни-
ки Харківського загону спільно з 
працівниками митниці виявили 
велику кількість комплектуючих 
до зброї.

Прикордонно-митна оглядова 
група знайшла товар у поїзді «Мо-
сква–Харків» в одному з купе на 
другій полиці за матрацами. Всьо-
го було виявлено 662 різні деталі 
до зброї, патрони та магазини. Під 
час перевірки також було встанов-

лено власника комплектуючих — 
ним виявився громадянин Украї-
ни 1939 року народження.

По вказаному правопорушен-
ню стосовно громадянина Украї-
ни складено адмінпротокол. Крім 
того, до УСБУ Харківської облас-
ті направлене повідомлення про 
протиправні дії, які містять ознаки 
кримінального правопорушення 
за ст. 333 КК України (Порушення 
порядку здійснення міжнародних 
передач товарів, що підлягають 
державному експортному контр-
олю).

Два роки тому молодий хлопець 
Андрій Снітко закінчив Маневицьку 
загальноосвітню школу і пішов у 
світ, обираючи власну дорогу, яку 
підказувало серце. Коли постало 
питання стати на захист своєї дер-
жави, не вагався і з легкістю змінив 
цивільний одяг студента вишу на 
військову форму тоді ще добро-
вольчого батальйону «Азов». 

Беручи участь у спецопераціях, 
завжди намагався бути першим. 
Першим знайшов і свою героїчну 
смерть, врятувавши двох побра-
тимів від гранати. Пройшло трохи 
більше року як небайдужі мане-
виччани, побратими «азовці», його 
рідні, друзі, однокласники та одно-
групники прощалися з Андрієм, 
проводжаючи в останню земну путь. 
Тоді плакали не лише люди, плакало 
й небо…

В актовому залі Андрієвої шко-
ли, а віднині Маневицької загально-
освітньої школи імені Андрія Сніт-
ка, яке навчальний заклад отримав 
на початку жовтня, не було жодного 
порожнього місця. Вшанувати світ-
лу пам’ять про молодого бійця, а 
також інших полеглих воїнів АТО, 
завітали побратими з полку «Азов», 
військовослужбовці «Айдару», 51-ої 
ОМБ, учасники АТО з інших вій-
ськових формувань України, у тому 
числі  «кіборги», члени київської 
громадської організації «Матері 
миру», які допомагали визволяти 
бійців із полону, студентська рада, 
одногрупники, куратор групи СНУ 
ім. Лесі Українки, де навчався Ан-
дрій Снітко, голова РДА Андрій 
Линдюк та голова райради Людмила 

Веремчук, начальник відділу освіти, 
він же колишній директор школи, 
який вручав атестат зрілості герою, 
Олександр Гаврилюк, волонтери, 
рідні та мама Раїса Халик. Про бойо-
ві будні словами емоційних віршів 
та пісень розповідали військовос-
лужбовці батальйону «Айдар» Воло-
димир Гузік і Ян Апріль, які під час 
АТО поєдналися в творчий тандем. 

Стоячи, під мелодію жалобної 
пісні «Гей, пливе кача…» присутні 
ще раз зустрілися з героєм, щоправ-
да, побачити його змогли лише з 
екрана проектора… 

Мама полеглого бійця Раїса Ха-

лик отримала з рук заступника ко-
мандира полку «Азов» Андрія Дя-
ченка внутрішню нагороду полку 
— медаль «За мужність. Іловайська 
операція». Зі свого боку голова РДА 
Андрій Линдюк вручив жінці по-
дяку голови Волинської обласної 
адміністрації за гідне виховання 
прийомного сина Андрія, а від себе 
пообіцяв за будь-яку ціну домогтися 
для нього почесного звання «Герой 
України». Та найбільша нагорода для 
Раїси Халик — це людська пам’ять 
про її сина.

У цей день було ще чимало на-
город, адже, за словами голови 
київської громадської організації 
«Жінки миру» Віри Швець, жоден 
захисник України не повинен зали-
шатися непоміченим. Тож представ-
ники цієї організації вже відзначили 
медалями та грамотами велику кіль-
кість учасників АТО, у тому числі й 
тих, котрі побували в полоні, їхніх 
матерів, які докладали чималих зу-
силь для звільнення своїх та чужих 
синів, волонтерів, посадових осіб, 
які всіляко підтримували волонтер-
ський рух.

Після завершення урочистостей 
у школі присутні Хресною ходою 
направилися на цвинтар, де відбу-
лось освячення пам’ятника Андрі-
єві Снітку, спорудженого на його 
могилі. На ньому він усміхнений, 
адже завжди був певен, що Україна 
вистоїть за будь-якої небезпеки та 
рано чи пізно стане процвітаючою, 
заможною та незалежною країною.

Сергій ГУСЕНКО
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На Херсонщині чоловік 
прийшов голосувати з 
сокирою
У Цюрупинську, що на Херсонщині, грома-
дянин прийшов на виборчу дільницю з со-
кирою в руках. Про це у Facebook написала 
місцева журналістка Маргарита Коваленко. 
За її словами, «міліція оперативно відреагу-
вала», чоловіка разом із сокирою вивели за 
межі виборчої комісії. 

За «потрібний» голос 
виборцям пропонували від 
150 до 500 гривень
Міліція відкрила 22 кримінальні провадження за 
ст. 160 (підкуп виборців) по всій Україні.
Про це в ході брифінгу заявив радник міністра 
внутрішніх справ України Іван Стойко.
«У нас зараз відкрито по всій Україні 22 криміналь-
ні справи за фактом підкупу виборців. У середньо-
му за голос виборцям пропонували від 150 до 500 
гривень», — заявив Стойко.

127
стільки книжок з початку 2015 року видали в 
Україні. З них 100 — це наукові, науково мето-
дичні та технічні, а 25 — художні. Про це сказав 
під час засідання Державного комітету з пи-
тань телебачення та радіомовлення директор 
книжкової палати України Микола Сенченко.
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Події

З 31 жовтня до 27 листопада, з 
благословення Предстоятеля 

Української Православної Цек-
рви, Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуф-
рія, триватиме Хресна хода миру 
«Україна під Покровом Богороди-
ці» з чудотворною іконою Божої 
Матері.

Нагадаємо, що 11 жовтня, з 
благословення Блаженнішого Па-
тріарха Єрусалимського Феофіла 
та Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуф-
рія, до Києва з Єрусалима привез-
ли чудотворну ікону Плащаниці 
Божої Матері, — повідомляють в 
синодальному інформаційному 
відділі УПЦ.

Хресна хода миру з Плащани-
цею Божої Матері пройде 11 міста-

ми України. Зокрема, з 31 жовтня 
до 1 листопада святиня перебува-
тиме в Житомирі, з 2 до 4 листопа-
да — у Вінниці, з 5 до 7 листопада 
— у Львові, з 8 до 10 листопада — у 
Володимирі-Волинському, з 11 до 
13 листопада — у Луцьку, з 14 до 
16 листопада — в Одесі, з 17 до 19 
листопада — в Сумах, з 20 до 22 
листопада — в Харкові.

23 листопада Хресна хода з 
іконою Плащаниці Божої Матері 
повернеться до Києва, де святиня 
буде один день перебувати у Свя-
то-Успенській Києво-Печерській 
Лаврі. 25 листопада Хресна хода з 
Плащаницею  прибуде до Дніпро-
дзержинська, а 26 та 27 листопада 
вона завершиться в Дніпропе-
тровську.

Президент підписав закон про службу за контрактом на півроку

В Україні суттєво піднімуться ціни на всі 
продукти

На Волині відбудеться Хресна хода миру з 
Плащаницею Божої Матері 

У поїзді, що прибув із Росії, українець 
привіз комплектуючі до зброї

Маневиччани вшанували пам’ять 
загиблого односельчанина та 
назвали його іменем школу 

«Президент підписав Закон 
України № 711-VIII «Про вне-

сення змін до Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову 
службу» щодо уточнення строків 
військової служби за контрактом», 
який дозволяє служити за контр-
актом шість місяців», — йдеться в 
повідомленні  прес-служби Прези-
дента.

Зазначено, що цей Закон спря-
мований на забезпечення встанов-
лення конкретних термінів військо-
вої служби за контрактом під час дії 
особливого періоду, у разі виникнен-
ня кризової ситуації, що загрожує 
національній безпеці, оголошення 
рішення про проведення мобілізації 
та (або) введення правового режиму 
воєнного стану.

Закон пропонує внести зміни  
до Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», вста-
новивши для військовослужбовців 
строкової військової служби та вій-

ськовослужбовців військової служ-
би за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, які вислужи-
ли під час дії особливого періоду не 
менше 11 місяців, осіб, звільнених 
з військової служби під час дії осо-
бливого періоду, які приймаються 
на військову службу за контрактом 
у період з моменту оголошення мо-
білізації до часу введення воєнного 
стану (настання воєнного часу) або 
оголошення рішення про демобілі-
зацію, строк військової служби в ка-
лендарному обчисленні — 6 місяців.

Також передбачена можливість 
дострокового припинення контрак-
ту в разі закінчення особливого пе-
ріоду або оголошення рішення про 
демобілізацію.

Вказано й на те, що врахована 
можливість продовжити військо-
ву службу за контрактом у випадку 
закінчення строку контракту та не-
завершення особливого періоду на 
строк 6 місяців.

«Прийняття Закону України до-
зволить збільшити кількість вій-
ськовослужбовців за контрактом із 
досвідом бойових дій у Збройних 
силах України та інших військових 
формуваннях», — сказано в повідо-
мленні.

Цього року, за прогнозами, очі-
кується зростання цін реа-

лізації на всі види агропродукції. 
Про це повідомляє прес-центр 
ННЦ Інституту аграрної економі-
ки.

«У галузі тваринництва най-
більшими темпами порівняно з 
попереднім роком зростуть ціни 
на вовну (на 71,2%), м’ясо вели-
кої рогатої худоби (69,1%) та яйця 
(60,4%). М’ясо птиці купувати-
муть дорожче на 38,1%, свинину 
— на 37,3%, а молоко — на 21,4%», 
— йдеться в повідомлені прес-
центру.

За оцінками науковців Інсти-
туту аграрної економіки, майже 
вдвічі подорожчають плоди.

«Серед продукції рослинни-
цтва порівняно з 2014 роком май-
же удвічі (на 88,4%) подорожча-
ють плоди. У півтора рази (47,7%) 
зросте ціна на виноград. Картопля 
та цукрові буряки стануть дорож-
чими майже на 40%. Ціна на овочі 
відкритого ґрунту зросте майже на 
третину (34,3%), а на тепличну та 
парникову продукцію — на 21,6%. 
Ягоди подорожчають на 11,4%», — 
інформує прес-центр.

Збільшиться ціна на олійні 
культури.

«Соя подорожчає на 55,0%, со-
няшник — на 62,0%, а ріпак — на 
71,9%», — повідомив директор Ін-
ституту аграрної економіки Юрій 
Лупенко.

Також Лупенко наголошує на 
зростанні цін на зернові культури.

«Ціни на зернові зростуть про-
ти 2014 року в середньому в 1,5 
рази. Найбільше подорожчають 
рис та гречка — у 2,5 та 2,1 рази 
відповідно. Ціни на більшість зер-
нових збільшаться на 40–60%. Це 
стосується цін на жито (на 60%), 
на кукурудзу та на зерно (56,5%), 
на ячмінь та горох (50%), на овес 
(45%), на просо (42,8%) та на пше-
ницю (41,3%). Сорго подорожчає 
на 34,9%, решта зернових — у се-
редньому на 20%», — сказано в по-
відомленні прес-центру.

Підсумовуючи вище сказане, 
Лупенко зазначив, що зростання 
цін не завжди компенсує подорож-
чання витрат, внаслідок чого дохо-
ди сільгоспвиробників падають.


