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Події

72 ОМБр отримала від
волинських благодійників дві
акумуляторні батареї
Благодійний фонд «Волинь-2014» продовжує забезпечувати запасними частинами військові підрозділи, які перебувають у зоні проведення Антитерористичної операції.
Цього разу волинські благодійники придбали дві акумуляторні батареї «6 СТ 190 UNO» для забезпечення завдань
1-го механізованого батальйону 72-ої окремої механізованої бригади.

У Луцьку презентували перший в Україні
молитовник українською мовою шрифтом
Брайля для незрячих

У

понеділок, 1 лютого, в Трапезній жіночого монастиря Святого Василія, що біля Собору, о 16
годині відбулася презентація першого в Україні молитовника українською мовою шрифтом Брайля
для незрячих.
З благословення Святійшого
Патріарха Філарета Синодальний відділ соціального служіння
та благодійності УПЦ Київського
Патріархату «Eleos-Ukraine», від-

діл організації благодійності та
соціального служіння Волинської
єпархії УПЦ КП, Волинський обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації людей з
інвалідністю по зору «Генерація
успішної дії» зібрали кошти та видали 400 молитовників шрифтом
Брайля.
Незрячі прочитали молитву
українською мовою за мир та злагоду в Україні.

У Маневичах потяг переїхав мисливця

У

вечері 31 січня близько 18-ї
години до чергової частини
Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що
дизель-потяг сполученням «Сарни–Ковель» збив людину. Пригода
сталася в районі станції Польська
гора, що неподалік села Лісове Маневицького району.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські
з’ясували, що в неділю, 31 січня,
42-річний мешканець Маневицького району разом із знайомими
полював на території Куклинського лісництва Колківського лісового господарства.
Під час полювання чоловік
перебував на крайньому номері,
поблизу залізничної колії у районі станції Польська гора, що біля
села Лісове Маневицького району. Перед тим мисливці вживали
алкогольні напої. Ймовірно, що
42-річний постраждалий у стані алкогольного сп’яніння присів
на колію, заснув та не почув руху
потягу, який прямував зі станції

Ковель до Сарн. Внаслідок наїзду
потяга чоловік отримав тілесні
ушкодження. Зокрема, в нього виявили відкриту черепно-мозкову
травми. Потяг відтяв мисливцю
ноги. Чоловік помер на місці пригоди.
Поліцейські з місця події вилучили рушницю «ТОЗ-63» загиблого мисливця з ознаками розлому в ділянці ударно-спускового
механізму, а також патронташ із
набоями.
Триває досудове розслідування.

«Караван» із цигарками зупинено між
кордонами

31

січня, близько шостої ранку,
прикордонниками
відділу
«Красноїльськ» неподалік кордону виявлено чотирьох коней, за-

вантажених тютюновими виробами. Очікуючи слушного моменту,
правопорушники намагалися переправити до сусідів 40 пакунків
з сигаретами марки «Вічерой»,
«Ротманс», «Кент» та «Ашіма».
Згодом під час проведення пошукових заходів і відпрацювання
зворотного сліду за 800 метрів
групою реагування було виявлено ще 10 пакунків із «куривом» та
затримано громадянина України,
котрий, ймовірно, причетний до
протиправної діяльності.
У свою чергу, румунськими
прикордонниками під час проведення спільних заходів по той
бік кордону вдалося затримати
ще понад 40 пакунків сигарет, а
також двох своїх співвітчизників,
причетних до переправлення підакцизних товарів.
Загалом, у рамках проведення
спільної операції було виявлено
майже 100 пакунків сигарет на
попередню суму понад 700 тисяч
гривень. Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб,
причетних до протиправної діяльності, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

45

стільки мільярдів гривень
Україна зекономила завдяки
запровадженню системи
електронних державних закупівель. Про це Президент
Петро Порошенко заявив під
час брифінгу.

На Волині закривають виправну
колонію
Цуманська виправна установа, що на Волині, припиняє
діяльність, а всіх засуджених буде переведено в інші
установи. Про це інформує власкор «Вголосу». Рішення
про припинення діяльності установи ухвалили в центральному апараті Державної пенітенціарної служби у зв’язку з
оптимізацією системи виправних колоній. До 16 лютого 200
ув’язнених відправлять в інші установи. Покинуту колонію
будуть охороняти, щоб не допустити розкрадання майна.
Установа перебуватиме «у стані очікування».

Ігор Палиця: Поспішних
бюджетних рішень в обласній
раді не буде
З ініціативи голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці започатковано нову практику розгляду проекту обласного бюджету. Постійні
комісії обласної ради ретельно
проштудіювали головний фінансовий документ як з розпорядниками
коштів обласного бюджету, так і з
керівниками підприємств, установ
та організацій спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області. Чимало керівників комунальних закладів були приємно
здивовані форматом обговорення
бюджету, адже раніше своє бачення
на фінансування установ і, зокрема, розподіл капітальних видатків,
вони могли висловити, в кращому
випадку, галузевому керівництву.
Депутати обласної ради від
нової практики процесу прийняття бюджету отримали змогу більш
усвідомлено голосувати в сесійному залі. Віднині вони мають інформацію не тільки з пояснювальної
записки проекту бюджету та дані,
викладені в додатках про доходи
та видатки, а й від людей, які безпосередньо працюватимуть із цими
коштами.
— Розумію, що, запровадивши
новий формат обговорення бюджету, ми отримали задачку з багатьма
невідомими. Визначитися з розподілом фінансування, особливо на капітальні видатки, буде дуже не просто. Депутати отримали інформацію
про потребу галузей в коштах. Цифри дефіцитів фінансування вражаючі. У кожній галузі є проблеми, які
заслуговують на нашу увагу. Куди
спрямувати гроші насамперед, зважаючи на почуте від керівників закладів? Моє бачення залишається
незмінним: пріоритетом цього року
має бути охорона здоров’я та здоровий спосіб життя волинян, — заявив
голова обласної ради в коментарі
для прес-служби головної представницької влади.
Ігор Палиця вважає, що потрібно працювати на розвиток масового
спорту, особливо для дітей. «Нам потрібно відірвати їх від комп’ютерних
ігор та зацікавити іграми рухливими. Але для цього треба мати стадіони, спортзали, басейни. Вважаю, що
в цьому напрямку має працювати
не тільки обласний бюджет, а й кошти меценатів. Потрібно вивчити
всі способи залучення міжнародної
технічної допомоги на ці речі. Кожна інвестиція, яку можна привести
на модернізацію соціальної інфраструктури, має працювати в нашій
області», — вважає Ігор Палиця.
— Не маємо права забувати й
про інші проблеми, озвучені керівниками комунальних закла-

дів, — продовжує голова обласної
ради. — Запровадження заходів із
енергоефективності в освітянських
установах — також на часі. Це треба
робити терміново, але тільки з позиції: кожна інвестиція в енергоефективність — економія бюджетних
коштів і гарантія тепла. Ми не допустимо ситуації, коли під виглядом
енергозбереження, бюджет фінансує
приватні компанії, для яких першочергове завдання — продати свої
послуги, а не зекономити видатки
платників податків».
Під час обговорення бюджету
від керівників закладів культури
прозвучав важливий посил про потреби в капітальних видатках на
поліпшення матеріально-технічної
бази. «Пропагування нашої культури, збереження народних традицій,
історична пам’ять — це фундамент
нашої національної безпеки. Було
соромно дізнатися, що основна експозиція обласного краєзнавчого
музею формувалася в 1983 році.
На одному ентузіазмі працівників
культури ми не виїдемо і не можемо
зловживати цим. Потрібно запустити таку систему фінансування, яка
б дозволила в майбутньому галузі
культури бути самоокупною, як в
розвинутих країнах світу», — каже
Ігор Палиця.
Безумовно, не обійтися без оптимізації невиправданих видатків на
комунальні підприємства, установи
та організації. Але в цьому напрямку
працює створена радою тимчасова
контрольна комісія, що займається
перевіркою цих закладів.
— Найголовніший висновок від
розгляду проекту обласного бюджету — економіка на Волині має запрацювати активніше. Власні прогнозовані доходи обласного бюджету
в сумі до 300 млн грн — це мізерія.
Правда про те, що область дотаційна на 90%, не додає оптимізму, але,

нарешті, має стати холодним душем
для бізнесу, який платить нелегальну зарплату та працює в тіні, та для
волинян, які можуть працювати, але
думають, що завжди виживатимуть
з соціальних подачок держави. Але й
держава мусить подбати про умови
для розвитку бізнесу, вдосконаливши податкове законодавство. Ну, й
нарешті, обіцяна фінансова децентралізація має з площини політичних декларацій перейти в площину
законодавчої гарантії та реальної
дії. Сьогоднішня державна політика
стосовно обласних бюджетів, полягає в додатковому навантаженні
на них без можливості збільшення
доходної бази. Цими діями центральна влада стикає місцеве самоврядування лобами з тими, кого відмовляється фінансувати, і не бере на
себе сміливості понести за це відповідальність. Я маю на увазі і ФСТ, і
колектив Ковельської залізничної
лікарні, і ветеринарну медицину, і
профтехосвіту. Звісно, ми знайдемо
спосіб для вирішення проблем, але
держава повинна вести себе з місцевим самоврядуванням чесніше і
порядніше, — безапеляційний у баченні проблеми Ігор Палиця.
P.S. Орієнтовною датою, коли
може відбутися друге пленарне засідання 2 сесії обласної ради сьомого
скликання, є 10 лютого. Нагадуємо,
у порядку денному сесії є питання
про обласний бюджет 2016 року,
який був внесений в обласну раду
ще 27 листопада, а після прийняття Державного бюджету України
значно уточнений. Від виконавчої
влади області неодноразово пропонувалися свої дати проведення
бюджетної сесії в грудні-січні. У голови обласної ради Ігоря Палиці на
це єдина аргументована відповідь:
«Поспішних бюджетних рішень в
обласній раді не буде».
Оксана ЛУКАШУК

Митний пост «Ягодин» ліквідовується
На Волинській митниці проходить оптимізація структури

З

метою раціонального використання кадрового потенціалу, матеріально-фінансових ресурсів та
на виконання наказу Державної фіс-

кальної служби України від 25 січня
2016 року № 64, у структурі Волинської митниці ДФС відбудуться наступні структурні зміни:
— ліквідовується митний пост
«Ягодин», натомість створюється
митний пост «Волинь-центральний», місцем дислокації якого визначено с. Старовойтове Любомльського району Волинської області;
— ліквідовуються митні пости «Устилуг», «Нововолинськ» та
«Ізов», які в подальшому будуть
функціонувати у складі митного
поста «Володимир-Волинський» як
відокремлені структурні підрозділи;
— ліквідовується митний пост
«Заболоття» — як відокремлений
структурний підрозділ функціонуватиме у складі митного поста «Ко-

вель».
Отже, у структурі Волинської
митниці ДФС відтепер не 11 митних
постів, а лише 7.
«Такі структурні зміни покликані оптимізувати структуру Волинської митниці ДФС», — йдеться в
наказі.
Тим часом, як запевнив в. о. начальника Волинської митниці ДФС
Юрій Мацібора, процес ліквідації
митних постів не вплине на якість
обслуговування на митниці.
«Ця мініреорганізація не позначиться на швидкості розмитнення
вантажів та пропускній спроможності, оскільки має винятково внутрішньо-організаційний характер»,
— підкреслив керівник волинських
митників.

Очікується друга хвиля епідемії
грипу
З початку епідемічного сезону в Україні зареєстровано 176
лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу. З
них двоє дітей віком до 17 років та один летальний випадок
серед вагітних, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Ідентифіковано як вірус грипу А нетиповий — 22 випадки,
вірус грипу типу В — 2 випадки та вірус грипу Н1N1 (pdm09)
— 152 випадки. Найбільша кількість летальних випадків
зареєстрована в Одеській області — 34, у Вінницькій — 13,
Запорізькій — 12, Рівненській — 11 та в м. Києві — 11.

800

стільки мільйонів євро Європейський інвестиційний банк
планує в 2016 році проінвестувати в Україну. Про це повідомив старший корпоративний
банкір ЄІБ Жан-Жак Сулакру.

У номері одного з готелів Івано-Франківська працівники закладу виявили тіло громадянки однієї з сусідніх
країн. При огляді в неї були виявлені вогнепальні
поранення голови та грудної клітини. Як з’ясували правоохоронці, потерпіла прибула в Україну для зустрічі
з одним із місцевих жителів. Наступного дня вранці
між нею та чоловіком виник конфлікт. На його ґрунті
житель Івано-Франківська здійснив кілька пострілів, заподіявши потерпілій тілесні ушкодження, від яких вона
померла на місці події.

Суд над бійцями 51-ої бригади:
адвокати підозрюють прокуратуру
у фальшуванні документів
Дев’яте судове засідання у справі
22-х бійців 51-ої бригади, яким
інкримінують відмову від несення
обов’язків військової служби в бойовій обстановці за попередньою
змовою групи осіб, відбулося 27
січня у Володимирі-Волинському.
Варто нагадати за що судять
хлопців. У липні 2014-го на териконах у Червонопартизанську під
постійними обстрілами з «Градів»
більш ніж 40 бійців 51-ої окремої
механізованої бригади змушені були
відступити на територію Росії та потрапили в полон. Коли повернулися
в Україну, військова прокуратура
назвала їх дезертирами та почала
переслідування. Бійців тримали в
запорізькій військовій частині і дехто, не витримавши прокурорського
тиску, підписав угоду про визнання
вини. Та 22 бійці вирішили відстоювати свою честь та гідність у суді.
Розгляд справи в травні 2015
року перенесли у Володимир-Волинський міський суд. Вже відбулося вісім судових засідань.
Раніше, певно, чимала кількість
військових прокурорів хотіла набути слави та зірочок на погони і
взялася вести справу проти хлопців.
Але після того, як судові засідання
почали відбуватися у ВолодимирВолинському суді, а прокурорські
докази виявилися не ґрунтовними
та часто сумнівними, ті самі прокурори почали уникати справи. Нині
її веде лише один прокурор — Вла-

дислав Зубков. 27 січня військова
прокуратура намагалася долучити
ще одного прокурора з Луцького
військового гарнізону, але оскільки
він не надав належно оформлених
документів, то його суд до справи не
приставив.
І військова прокуратура, і суддя відхилили клопотання адвоката
Андрія Баришнікова, яке він подав
на минулому судовому засіданні.
Адвокат просив змінити кримінально-правову кваліфікацію з частини 3
статті 409 КК, яка передбачає кваліфікаційну ознаку «бойова обстановка», на частину 2 статті 409 КК, яка
передбачає інші підстави для кримінальної відповідальності. Мотив
відмови: повернутися до розгляду
цього клопотання після вивчення
письмових доказів та допитів свідків.
Тож далі в суді продовжився
розгляд оригіналів документів, копії яких раніше надавав військовий
прокурор. При їхньому ретельному
розгляді та огляді адвокати виявляли ознаки фальшування. Сумнів
викликала відповідь командира 72-ї
бригади про те, що в період із 14 по
25 липня 2014-го року на териконах
поблизу міста Свердловська «обстановка була бойовою». Як зауважив
адвокат Андрій Баришніков, такий
документ мав бути підшитим. Прокурор же надав документ без слідів
прошивки. А адвокат Олена Яркіна,
котра раніше зробила копії всіх до-

кументів у справі, порівнюючи цю
відповідь із аналогічною копією,
виявила деякі неспівпадіння. У підсумку, документ, що підтверджує
бойову обстановку, мають дослідити
на предмет автентичності.
При розгляді наступного доказу — бойового статуту сухопутних
військ, а точніше — прокуратура
надала лише копії окремих його частин, які стосуються обвинувачення,
не стримався адвокат Василь Нагорний:
— Я не розумію, чому при проведенні АТО потрібно керуватися
бойовими статутами, а не законом
про боротьбу з тероризмом?
Адвокат Андрій Баришніков поцікавився у прокурора, чи мобілізовані солдати вивчали бойовий ста-

тут. На це пан Зубков відповів, що
солдати зобов’язані його знати, як
громадяни України зобов’язані знати законодавство.
Своєрідну крапку в цьому питанні поставив боєць Мусій, котрий
розповів, що він просив статут для
ознайомлення, але йому відповіли,
що доступ до нього мають лише офіцери.
Тож суд зобов’язав прокурора
подати на наступному судовому засіданні належно завірений уповноваженою особою бойовий статут, а
не невідомо ким завірену ксерокопію.
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Побачення перетворилось у
вбивство

Також у суді почали розглядати
11-й том справи, який стосується
бійця Ігоря Дині. І ряд документів,
зокрема характеристику на нього,
написану в запорізькій військовій
частині майором Скляровим, до
справи не долучили. У цій характеристиці значилося, що Ігор Диня
самовільно залишав військову частину, що останній не робив. До
речі, майор Скляров — офіцер із
запорізького гарнізону, а не безпосередній командир хлопців. Тому
всі написані ним характеристики є
однотипними. В усіх написано, що
хлопці самовільно залишали військову частину в Запоріжжі, в якій
перебували після російського полону. Усі 22 бійці цей факт заперечують і кажуть: єдиний момент, коли
вони виходи з частини, — це в магазин за продуктами.
Цікаві подробиці про перебування в запорізькій військовій
частині А1978, які ілюструють негуманне відношення військових прокурорів до бійців 51-ої бригади, розповів боєць Ігор Головін. Він, після
російського полону, прибувши у військову частину, почувався зле. Давалася взнаки отримана внаслідок обстрілів «градами» контузія. «Після
того, як ми потрапили у військову
частину, нами лікарі не цікавилися,
а, в першу чергу, нами зацікавилася прокуратура. На моє прохання
відправити мене у військовий шпиталь, отримав направлення в санітарну частину, де мені дали жовту
таблетку. Я її навіть не прийняв.
Подав через адвоката прохання до
прокуратури, аби мене направили
в шпиталь. Прокуратура, а згодом і
суд, мені відмовили. Коли мені реально стало дуже зле, тоді лишень
направили в шпиталь, де пройшов
обстеження, і мені діагностували
струс головного мозку. Я підлягав
негайній госпіталізації. Лікар давала
направлення в шпиталі Одеси, Дніпропетровська, Харкова, Чернігова,
Луцька, але в жоден із них мене не
відпустили. Лікар була змушена на
свій страх та ризик покласти мене
на денний стаціонар. Зранку я йшов
з частини, добирався до шпиталю,
приймав крапельниці, а на вечір повертався в частину. Але яке то було
лікування, адже в шпиталі проходив
капітальний ремонт і я, зі струсом
мозку, приймав крапельниці під
стукіт молотків. Після десяти днів
такого лікування я повернувся у
військову частину», — розповів Ігор
Головін.
Згодом він отримав статус інваліда бойових дій ІІІ групи.
Оскільки незабаром розпочнеться сьома хвиля мобілізації і до
війська знову забиратимуть тих, хто
вже служив, то Ігор Головін поцікавився в прокурора, що їм робити,
коли до них знову завітають з повісткою. Прокурор Владислав Зубков
порадив звертатися до нього письмово...
На цьому в суді було оголошено
перерву до 11 години 26 лютого.
Ярослава ВОЗНЮК
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Події

8 млн грн пообіцяв Київ на волинські
дороги
Автодор незабаром почне ліквідувати ямковість на трасі Устилуг–Луцьк–Рівне

Г

олові обласної державної адміністрації Володимирові Гунчику під час перебування з робочим
відрядженням у Києві вдалося домовитися про поліпшення фінансування дорожньої галузі Волині.
Про це стало відомо на черговому
засіданні антикризового енергетичного штабу, що відбулося 29
січня.
8 мільйонів гривень спрямують, у першу чергу, на зимове
утримання шляхів регіону в належному стані та проведення ремонту доріг. А лагодити шляхи
стануть щойно дозволить погода.
Кошти, а тим паче на дороги,
потрібні завжди. Одначе, згадані 8
мільйонів — особливо вчасні. Позаяк на разі залишок пально-мастильних матеріалів для виконання
спецтехнікою робіт із покриття доріг протиожеледними матеріалами
складає лише 9,6 тисячі літрів, із
яких 7,5 тисячі — дизпаливо та
1,2 тисячі літрів — бензин. Про
це інформував директор департаменту інфраструктури та туризму

облдержадміністрації Іван Мирка.
На продовження теми начальник служби автомобільних доріг в
області Анатолій Посполітак повідомив, що загалом райдержадміністрації як допомогу надали майже
19 тисяч літрів дизпалива та 3,5
тисячі літрів бензину. Однак упродовж минулого тижня відповідної
допомоги від районів не надходило. Тож, частину від суми, про
надходження котрої вдалося домовитися Володимирові Гунчику,
використають саме на придбання
пального.
— Облавтодорам доручено готуватися до ліквідації ямковості.
Що стосується автодороги Устилуг–Луцьк–Рівне, а саме ділянки
біля села Звірів, то це є об’єкт поточного ремонту, куди спрямують
загалом приблизно 27 мільйонів
гривень. Наступного ж тижня ми
плануємо провести фрезерування
цієї ділянки дороги задля забезпечення безпечного проїзду, — підкреслив Анатолій Посполітак.

У Львові придумали, як реєструвати
автомобілі без розмитнення
Там створили власне МРЕВ і почали видавати «самопроголошені» номерні знаки

У

Львові якась організація, яка
називає себе «Транспортно
Реєстраційна Служба Народу» почала видавати номерні знаки та
свідоцтва про реєстрацію на автомобілі. Номери дуже схожі на
українські державні номерні знаки легкових транспортних засобів.
На них ліворуч є смужка з гербом і
літерами UA, далі йдуть три букви,
цифри і одна буква (в справжніх
номерах — дві букви, чотири цифри та дві літери).
Крім того, на фото, поширених
в соцмережах Facebook і «ВКонтакте» від імені користувача Жека
Побережний, також видно реєстраційні документи якоїсь «Республіки Україна» (офіційна назва
нашої країни — «Україна»).
На фото також видно, що ці

номери та техпаспорти видають
натовпу українців, які зібралися
в одному з актових залів. Шахраї
стверджують, що відповідно до
Закону «Про місцеве самоврядування» народ може самостійно
управляти країною або створювати органи, які можуть виконувати
певні дії. У повідомленні говориться, що Львівська територіальна
громада уповноважила видавати
реєстраційні документи для автомобілів «Транспортно Реєстраційну Службу». І вона видає документи та номери, які можна вішати
на будь-які автомобілі, пригнані з
країн ЄС, без розмитнення, відповідно до законодавства України.
Втім, якщо почепити такий номерний знак на автомобіль, його
власник може позбутися машини
при зустрічі з першим же поліцейським — транспортний засіб відразу ж конфіскують за керування
незареєстрованим автомобілем.
А організатори цього заходу ризикують підпасти під статтю 353
Кримінального кодексу України
«Самостійне присвоєння владних
повноважень». Згідно з цією статтею, за це правопорушення передбачено штраф 850 грн або арешт
до шести місяців, чи позбавлення
волі до трьох років, коментує «Автоцентр».

Мінсоцполітики зірвав Програму
протезування бійців АТО за кордоном

У

результаті безгосподарності
урядовців кошти, виділені з
бюджету на протезування бійців
АТО за кордоном, так і не були використані. Відтак понад 100 учасників бойових дій не були забезпечені протезами.
Про це повідомив заступник
голови комітету ВРУ з питань охорони здоров’я, член депутатського
об’єднання «Народний контроль»
Олег Мусій на брифінгу у Верховній Раді.
«За даними аудиту Рахункової
палати, у 2014 році не було використано жодної копійки із передбачених на державну програму з
протезування бійців 7 мільйонів, а
в 2015 році із виділених 150 мільйонів освоїли лише 6,6 мільйонів

гривень», — констатував нардеп.
Він зауважив, що через неспроможність
Мінсоцполітики
та Служби АТО розподілити між
собою обов’язки з реалізації програми, зі 150 бійців, які стоять у
черзі на протезування, отримали
допомогу лише шість наших захисників.
«Захисники України потребують допомоги, держава має на ці
потреби кошти, а Уряд злочинно
їх не використовує. Це безгосподарність, чи це свідомий саботаж,
чи просто така політика теперішнього уряду? Ми маємо почути
відповіді на ці питання під час
детального аналізу звіту Уряду 16
лютого», — наголосив Мусій.

