
Дев’яте судове засідання у справі 
22-х бійців 51-ої бригади, яким 
інкримінують відмову від несення 
обов’язків військової служби в бо-
йовій обстановці за попередньою 
змовою групи осіб, відбулося 27 
січня у Володимирі-Волинському.

Варто нагадати за що судять 
хлопців. У липні 2014-го на тери-
конах у Червонопартизанську під 
постійними обстрілами з «Градів» 
більш ніж 40 бійців 51-ої окремої 
механізованої бригади змушені були 
відступити на територію Росії та по-
трапили в полон. Коли повернулися 
в Україну, військова прокуратура 
назвала їх дезертирами та почала 
переслідування. Бійців тримали в 
запорізькій військовій частині і дех-
то, не витримавши прокурорського 
тиску, підписав угоду про визнання 
вини. Та 22 бійці вирішили відстою-
вати свою честь та гідність у суді.

Розгляд справи в травні 2015 
року перенесли у Володимир-Волин-
ський міський суд. Вже відбулося ві-
сім судових засідань.

Раніше, певно, чимала кількість 
військових прокурорів хотіла на-
бути слави та зірочок на погони і 
взялася вести справу проти хлопців. 
Але після того, як судові засідання 
почали відбуватися у Володимир-
Волинському суді, а прокурорські 
докази виявилися не ґрунтовними 
та часто сумнівними, ті самі проку-
рори 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 суд-
дя відхилили клопотання адвоката 
Андрія Баришнікова, яке він подав 
на минулому судовому засіданні. 
Адвокат просив змінити криміналь-
но-правову кваліфікацію з частини 3 
статті 409 КК, яка передбачає квалі-
фікаційну ознаку «бойова обстанов-
ка», на частину 2 статті 409 КК, яка 
передбачає інші підстави для кри-
мінальної відповідальності. Мотив 
відмови: повернутися до розгляду 
цього клопотання після вивчення 
письмових доказів та допитів свід-
ків. 

Тож далі в суді продовжився 
розгляд оригіналів документів, ко-
пії яких раніше надавав військовий 
прокурор. При їхньому ретельному 
розгляді та огляді адвокати вияв-
ляли 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 «обста-
новка була бойовою». Як зауважив 
адвокат Андрій Баришніков, такий 
документ мав бути підшитим. Про-
курор 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 під-
сумку, документ, що підтверджує 
бойову обстановку, мають дослідити 
на предмет автентичності.

При розгляді наступного дока-
зу — бойового статуту сухопутних 
військ, а точніше — прокуратура 
надала лише копії окремих його час-
тин, які стосуються обвинувачення, 
не стримався адвокат Василь Нагор-
ний: 

— Я  не розумію, чому при про-
веденні АТО потрібно керуватися 
бойовими статутами, а не законом 
про боротьбу з тероризмом? 

Адвокат Андрій Баришніков по-
цікавився у прокурора, чи мобілізо-
вані солдати вивчали бойовий ста-

тут. На це пан Зубков відповів, що 
солдати зобов’язані його знати, як 
громадяни України зобов’язані зна-
ти законодавство. 

Своєрідну крапку в цьому пи-
танні поставив боєць Мусій, котрий 
розповів, що він просив статут для 
ознайомлення, але йому відповіли, 
що доступ до нього мають лише офі-
цери. 

Тож суд зобов’язав прокурора 
подати на наступному судовому за-
сіданні належно завірений уповно-
важеною особою бойовий статут, а 
не невідомо ким завірену ксероко-
пію. 

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 харак-
теристиці значилося, що Ігор Диня 
самовільно залишав військову час-
тину, що останній не робив. До 
речі, майор Скляров — офіцер із 
запорізького гарнізону, а не безпо-
середній командир хлопців. Тому 
всі написані ним характеристики є 
однотипними. В усіх написано, що 
хлопці самовільно залишали вій-
ськову частину в Запоріжжі, в якій 
перебували після російського поло-
ну. Усі 22 бійці цей факт заперечу-
ють і кажуть: єдиний момент, коли 
вони виходи з частини, — це в мага-
зин за продуктами.

Цікаві подробиці про пере-
бування в запорізькій військовій 
частині А1978, які ілюструють негу-
манне відношення військових про-
курорів до бійців 51-ої бригади, роз-
повів боєць Ігор Головін. Він, після 
російського полону, прибувши у вій-
ськову частину, почувався зле. Дава-
лася взнаки отримана внаслідок об-
стрілів «градами» контузія. «Після 
того, як ми потрапили у військову 
частину, нами лікарі не цікавилися, 
а, в першу чергу, нами зацікавила-
ся прокуратура. На моє прохання 
відправити мене у військовий шпи-
таль, отримав направлення в сані-
тарну 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 ре-
ально 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, Дні-
пропетровська, 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 по-
вертався 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 інва-
ліда бойових дій ІІІ групи. 

Оскільки незабаром розпо-
чнеться сьома хвиля мобілізації і до 
війська знову забиратимуть тих, хто 
вже служив, то Ігор Головін поціка-
вився в прокурора, що їм робити, 
коли до них знову завітають з пові-
сткою. Прокурор Владислав Зубков 
порадив звертатися до нього пись-
мово... 

На цьому в суді було оголошено 
перерву до 11 години 26 лютого. 

Ярослава ВОЗНЮК
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8 млн грн пообіцяв Київ на волинські 
дороги

У Львові придумали, як реєструвати 
автомобілі без розмитнення

Мінсоцполітики зірвав Програму 
протезування бійців АТО за кордоном

Голові обласної державної адмі-
ністрації Володимирові Гунчи-

ку під час перебування з робочим 
відрядженням у Києві вдалося до-
мовитися про поліпшення фінан-
сування дорожньої галузі Волині. 
Про це стало відомо на черговому 
засіданні антикризового енерге-
тичного штабу, що відбулося 29 
січня.

8 мільйонів гривень спря-
мують, у першу чергу, на зимове 
утримання шляхів регіону в на-
лежному стані та проведення ре-
монту доріг. А лагодити шляхи 
стануть щойно дозволить погода.

Кошти, а тим паче на дороги, 
потрібні завжди. Одначе, згадані 8 
мільйонів — особливо вчасні. По-
заяк  на разі залишок пально-мас-
тильних матеріалів для виконання 
спецтехнікою робіт із покриття до-
ріг протиожеледними матеріалами 
складає лише 9,6 тисячі літрів, із 
яких 7,5 тисячі — дизпаливо та 
1,2 тисячі літрів — бензин. Про 
це інформував директор департа-
менту інфраструктури та туризму 

облдержадміністрації Іван Мирка.
На продовження теми началь-

ник служби автомобільних доріг в 
області Анатолій Посполітак пові-
домив, що загалом райдержадміні-
страції як допомогу надали майже 
19 тисяч літрів дизпалива та 3,5 
тисячі літрів бензину. Однак упро-
довж минулого тижня відповідної 
допомоги від районів не надхо-
дило. Тож, частину від суми, про 
надходження котрої вдалося до-
мовитися Володимирові Гунчику, 
використають саме на придбання 
пального.

— Облавтодорам доручено го-
туватися до ліквідації ямковості. 
Що стосується автодороги Усти-
луг–Луцьк–Рівне, а саме ділянки 
біля села Звірів, то це є об’єкт по-
точного ремонту, куди спрямують 
загалом приблизно 27 мільйонів 
гривень. Наступного ж тижня ми 
плануємо провести фрезерування 
цієї ділянки дороги задля забезпе-
чення безпечного проїзду, — під-
креслив Анатолій Посполітак.

У Львові якась організація, яка 
називає себе «Транспортно 

Реєстраційна Служба Народу» по-
чала видавати номерні знаки та 
свідоцтва про реєстрацію на ав-
томобілі. Номери дуже схожі на 
українські державні номерні зна-
ки 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 циф-
ри та дві літери).

Крім того, на фото, поширених 
в соцмережах Facebook і «ВКон-
такте» від імені користувача Жека 
Побережний, також видно реє-
страційні документи якоїсь «Рес-
публіки 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 самовряду-
вання» народ може самостійно 
управляти країною або створюва-
ти органи, які можуть виконувати 
певні дії. У повідомленні говорить-
ся, що Львівська територіальна 
громада уповноважила видавати 
реєстраційні документи для авто-
мобілів «Транспортно Реєстрацій-
ну Службу». І вона видає докумен-
ти та номери, які можна вішати 
на будь-які автомобілі, пригнані з 
країн ЄС, без розмитнення, відпо-
відно до законодавства України.

Втім, якщо почепити такий но-
мерний знак на автомобіль, його 
власник може позбутися машини 
при зустрічі з першим же поліцей-
ським — транспортний засіб від-
разу ж конфіскують за керування 
незареєстрованим автомобілем. 
А організатори цього заходу ри-
зикують підпасти під статтю 353 
Кримінального кодексу України 
«Самостійне присвоєння владних 
повноважень». Згідно з цією стат-
тею, за це правопорушення перед-
бачено штраф 850 грн або арешт 
до шести місяців, чи позбавлення 
волі до трьох років, коментує «Ав-
тоцентр».

У результаті безгосподарності 
урядовців кошти, виділені з 

бюджету на протезування бійців 
АТО за кордоном, так і не були ви-
користані. Відтак понад 100 учас-
ників бойових дій не були забез-
печені протезами.

Про це повідомив заступник 
голови комітету ВРУ з питань охо-
рони здоров’я, член депутатського 
об’єднання «Народний контроль» 
Олег Мусій на брифінгу у Верхо-
вній Раді.

«За даними аудиту Рахункової 
палати, у 2014 році не було вико-
ристано жодної копійки із перед-
бачених на державну програму з 
протезування бійців 7 мільйонів, а 
в 2015 році із виділених 150 міль-
йонів  освоїли лише 6,6 мільйонів 

гривень», — констатував нардеп.
Він зауважив, що через не-

спроможність Мінсоцполітики 
та Служби АТО  розподілити між 
собою обов’язки з реалізації про-
грами, зі 150 бійців, які стоять у 
черзі на протезування, отримали 
допомогу лише шість наших за-
хисників.

«Захисники України потребу-
ють допомоги, держава має на ці 
потреби кошти, а Уряд злочинно 
їх не використовує. Це безгоспо-
дарність, чи це свідомий саботаж, 
чи просто така політика теперіш-
нього уряду? Ми маємо почути 
відповіді на ці питання під час 
детального аналізу звіту Уряду 16 
лютого», — наголосив Мусій.

Суд над бійцями 51-ої бригади: 
адвокати підозрюють прокуратуру 
у фальшуванні документів

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.

Побачення перетворилось у 
вбивство
У номері одного з готелів Івано-Франківська працівни-
ки закладу виявили тіло громадянки однієї з сусідніх 
країн. При огляді в неї були виявлені вогнепальні 
поранення голови та грудної клітини. Як з’ясували пра-
воохоронці, 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, за-
подіявши потерпілій тілесні ушкодження, від яких вона 
померла на місці події. 

800
стільки мільйонів євро Євро-
пейський інвестиційний банк 
планує в 2016 році проінвесту-
вати в Україну. Про це повідо-
мив старший корпоративний 
банкір ЄІБ Жан-Жак Сулакру. Події

Автодор незабаром почне ліквідувати ямковість на трасі Усти-
луг–Луцьк–Рівне

Там створили власне МРЕВ і почали видавати «самопроголоше-
ні» номерні знаки


