
Садиба розміщена у селі Під-
гірці, що за 27 кілометрів від 

Києва. Територія маєтку велика. 
Крім основного будинку, є також 
гараж, будинок для охорони, теніс-
ний корт, вертолітний майданчик 
і ангар для гелікоптерів. Подвір’я 
доглянуте, багато дерев, є навіть 
невелике штучне озеро. 

Всередину помістя журналіс-
тів не впустили. Через вікно вони 
побачили, що там є басейн. 

Зазначимо, де нині перебуває 
Захарченко, невідомо. Є припу-
щення, що він нібито в Білорусі. 
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Україна скоротила імпорт 
газу з Росії в п’ять разів 
«Нафтогаз України» скоротив імпорт газу з Росії 
станом на 24 лютого до 28 мільйонів кубометрів 
на добу з 147 мільйонів кубів. Про це повідомляє 
агентство Reuters із посиланням на власні 
джерела. Причину зниження імпорту інформатори 
не повідомили. Як наголошується, на початку 
минулого тижня «Нафтогаз» перерахував більше 
половини коштів у рахунок оплати боргу перед 
«Газпромом» за поставлений у 2013 році газ. 

385 
Верховна Рада призначила 
вибори київського мера 
та міськради 
Рада підтримала постанову про проведення 
позачергових виборів Київського міського голови та 
депутатів Київради. Постанова передбачає призначення 
позачергових виборів мера та депутатів міської ради 
на неділю, 25 травня 2014 року. Центральній виборчій 
комісії доручили встановити обсяг бюджетних видатків, 
необхідних для проведення виборів. 

стільки мільйонів гривень буде 
коштувати остаточне закриття 
і консервація енергоблоків 
№ 1–3 Чорнобильської атомної 
електростанції, повідомляє прес-
служба підприємства. 

На Волині судили матір, яка вбила своє новонароджене дитя 

«Варта порядку» стоїть на сторожі 
миру та спокою громадян 

Дільничного 
міліціонера побив 
студент 

Аваков розпочав 
розслідування дій 
керівників МВС 
у регіонах 

П’ять років позбавлення волі з 
іспитовим терміном три роки 

— таке покарання отримала жінка, 
котра вдома народила здорового 
хлопчика і задушила його. 

Досудовим слідством встанов-
лено, що волинянка народжувала 
немовля, будучи напідпитку. За ви-
сновком судмедекспертів, дитинка 
з’явилася на світ доношеною і здо-
ровою. 

Свій учинок жінка пояснила 
тим, що сім’я опинилась у грошовій 
скруті, вона вже має двох малолітніх 
дітей, а про вагітність дізналася тоді, 

коли вже пізно було її переривати. 
Оскільки була повної статури, про її 
стан ніхто не знав. 

Правоохоронці встановили, що 
горе-матір задушену дитинку захо-
вала у підсобному приміщенні, по-
клавши в пакет разом із речами, які 
використовувала при пологах. 

А за кілька днів через сильну 
кровотечу жінка звернулася по до-
помогу в лікарню. Медики повідо-
мили про це правоохоронцям, які 
розпочали кримінальне прова-
дження за ст. 117 (умисне вбивство 
матір’ю своєї новонародженої дити-

ни) Кримінального кодексу України. 
Згодом судово-медична експертиза 
підтвердила скоєння злочину. 

У зв’язку з революційними подіями, 
які розгорнулися не тільки у Києві, 
а й у Луцьку, виникла необхід-
ність створити об’єднання, яке б 
охороняло громадський порядок 
на вулицях. Так, 20 лютого почала 
роботу ГО «Варта порядку», куди 
ввійшли члени Асоціації ветеранів 
і пенсіонерів «Беркут–Волинь», 
афганці, козацтво, воїни-десант-
ники, міліціонери, представники 
Автомайдану й інші громадяни, які 
побажали долучитися до доброї 
справи. Як працює «Варта порядку», 
дізнавалися «Відомості». 

Координатор цього громадсько-
го формування генерал міліції Ві-
ктор Швидкий розповів, що з середи, 
коли в обласному центрі відбувся 
штурм приміщення облдержад-
міністрації та УМВС, розпочався 
безлад і хаос, люди були налякані. 
Крім того, містом поширювалися 
чутки, що до Луцька їдуть автобуси 
з «тітушками». Як результат, багато 
супермаркетів зачинялося раніше, 
лучани скуповували продукти, біля 
банкоматів стояли черги. Непоряд-
ки творилися й на дорогах. 

— Добу був хаос: ганяли зі швид-
кістю більше ста кілометрів на годи-
ну, розвертались у центрі, вибивали 
вікна у машинах, — розповів Віктор 
Васильович. — Уночі ми проводили 
профілактичні бесіди, дебошири по-
бачили, що вулиці патрулюються, і 
запал у декого спав. 

У перші дні «Варта порядку» на-
лічувала до чотирьохсот членів, од-
нак у неділю їх кількість збільшилася 
до тисячі й на патрулювання вулиць 
вийшло більше п’ятисот чоловіків. 
За словами Віктора Швидкого, си-
туація стабілізувалась, у місті стало 
більш-менш спокійно. Скажімо, у 
суботу вночі «Варта» запобігла п’яти 
злочинам, два з яких пов’язані з шах-
райством. Також був випадок, коли 
молодик у масці забрав у старенької 
пенсію. А за порушниками дорож-
нього руху слідкують працівники ДАІ 

спільно з автомайданівцями. 
Віктор Васильович наголошує на 

необхідності реабілітувати міліцію. 
— Я розумію, система прогнила, 

потрібно проводити люстрацію, але 
суспільство не може існувати без 
правоохоронців, — каже генерал 
міліції. 

У ШТАБІ САМООБОРОНИ 

Віктор Швидкий розповів, що 
о 8-й вечора біля приміщення ОДА 
здійснюється розвід членів «Варти 
порядку» на патрулі. У зазначений 
час недільного вечора журналіст 
«Відомостей» завітала до облдер-
жадміністрації. Люду і на вулиці, і 
всередині багато. Запитую, де можна 
поспілкуватися з тими, хто відпо-
відає за патрулювання міста. Пора-
дили піднятися на другий поверх у 
штаб. 

Заходжу в кабінет — молодики 
сидять за столом, чаюють. До речі, 
чай і бутерброди й на першому по-
версі — створюється враження, що 
перетворили ОДА на їдальню. 

На моє прохання прокоментува-
ти, як здійснюється патрулювання, 
мовляв, Швидкий сказав, що тут 
усі збираються, один із молодиків 
кинув: «А хто такий Швидкий? Він 
мені не указ, він мєнт». Розумію, 
що, мабуть, не в той штаб потрапи-
ла. Ще мене запитали, чи належить 
наше видання Партії регіонів. Під 
час розмови у кабінет зайшов підпи-
лий хлопчина та запитав, де можна 
записатись. Але його вивели, заува-
живши: завтра приходь. Виявилося, 
це був штаб Самооборони. 

Через кілька хвилин з’явився ке-
рівник цієї громадської організації 
Андрій Хведчак. 

— За останні дні зменшили ін-
тенсивність патрулів у зв’язку з тим, 
що дві доби, як набирає обертів ро-
бота міліції і «Варти порядку», — 
розповів Андрій. — У нас є постійні 
патрулі у центрі, є велопатрулі, па-
трулі на дальність. 

— Тобто ви не разом із «Вартою 
порядку» ходите? — уточнюю. 

— Так, тут є свої моменти, — від-
повідає. 

— Як відбираєте людей у Само-
оборону, адже щойно при мені при-
ходив п’яний молодик? 

— Я не можу відмовити люди-
ні, якщо в її серці наростає почут-
тя тривоги за своє місто, яка хоче 
його патрулювати, зробити там лад, 
— пояснює. — Формуємо групи па-
трулів по чотири-п’ять осіб: ставимо 
перевірених людей, які в організації 
перебувають тривалий час, можли-
во, укомплектовуємо одним-двома 
новачками. Ми, крім того, забез-
печуємо охорону ОДА і прилеглих 
територій. Що стосується патруль-
но-постової служби, то новоприбулі 
члени зазвичай чергують на повер-
хах усередині. 

Але що там на поверхах охоро-
няти? Може, людям просто нема де 
«потусуватися?» А тут тепло, чаї, 
канапки? 

ЛУЧАНИ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙ 
ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО «ВАРТИ 
ПОРЯДКУ» 

Поки розмовляли, на вулиці вже 
пройшов розвід членів «Варти», за-
лишились окремі люди, керівники. 

— У місті спостерігалася нега-
тивна тенденція: наміри погромів, 
крадіжок тощо, — розповідає ке-
рівник асоціації «Беркут–Волинь» 
Антон Цісарук. — Та коли побачили, 
яку силу ми залучили до охорони 
громадського порядку, запал бага-
тьох згас, і на сьогодні ситуація під 
контролем. До забезпечення спокою 
в місті долучились охоронні підпри-
ємства: «Скорпіон» щовечора ви-
діляє три екіпажі, які патрулюють 
обласний центр, «Арсенал» — два 
екіпажі, залучена охорона «Контині-
уму», «Феміди». 

Антон Цісарук розповів, що на-
ряди патрулів націлюють на профі-
лактичну роботу. 

— До прикладу, йде з бітою мо-
лодик і викрикує — з ним бесіда: 
«Шановний, заспокойся, бо, може, 
комусь заважаєш відпочивати». Є 
межі, визначені законом, мораллю, 
— їх треба дотримуватися. На лінії 
102 працює слідчо-оперативна гру-
па, додатково у чергову частину ми 
даємо вартових — в основному це 
більш досвідчені люди, які раніше 
працювали у міліції, колишні пра-
цівники «Беркута». 

Кілька днів поспіль ходить у па-
трулювання лучанин Руслан Мисюк. 
Він підприємець. 

— У вільний від роботи час ста-
раюся зробити щось корисне для 
свого міста, — каже чоловік. — Учо-
ра патрулювали район ДПЗ, зі мною 
було ще четверо хлопців із Молодіж-
ного майдану. На здивування, люди 
доброзичливо до всього цього став-
ляться, підтримують, навіть про-
понують свою допомогу. Жодних 
кримінальних, хуліганських вчинків 
не було. Лучани у цій ситуації, я вва-
жаю, якось активізувалися мораль-
но. 

Розповів, що він відставний вій-
ськовий, виконував роботу з охоро-
ни порядку на службі, тому знає, як 
поводитися, що робити. 

— Вчора зустріли п’яних, то за-
питали, де живуть, і провели до їхніх 
будинків, — розповідає про патру-
лювання. 

— Вам не важко: вдень — на ро-
боті, а ввечері — сюди? — запитує-
мо. 

— Краще тут бути, як сидіти біля 
телевізора, спостерігаючи за тим, що 
діється в країні. Принаймні щось ко-
рисне робиш для міста, — відповів. 

Ще один лучанин, Леонід, який 
працює водієм-далекобійником, піс-
ля похорону волинських активістів 
зрозумів, що не може бути осторонь, 
і також запропонував свою допомо-
гу. Його разом із працівниками мілі-
ції та представниками громадської 
організації «Козацтво запорозьке» 
відправили охороняти приміщення 
управління МВС та об’єкти, які по-
руч, — міліцейську академію, церк-
ву, музей. 

— Я не слабка людина, трохи 
стріляти вмію, майстер спорту з 
дзюдо, — каже чоловік, — і мені не 
байдужа доля моїх дітей. 

Керівник громадської органі-
зації «Козацтво запорозьке» Петро 
Олешко, який координував того дня 
роботу з охорони об’єктів, зауважив, 
що кілька днів тому вдень у примі-
щення управління МВС пробралися 
невідомі у касках і масках та полама-
ли меблі, побили комп’ютери, а це 
державне майно. Крім того, за його 
словами, тут зберігаються важливі 
слідчі документи, тому потрібно не 
допустити мародерства. 

— Приходять уночі хлопці в мас-
ках, із палицями, зі щитами, обкуре-
ні, напідпитку, по 15–20 років — ну 
які з них бійці? Але людей лякають. 

До речі, від вівторка забороне-
но використовувати маски: той, хто 
одягне, вважатиметься злочинцем. 

Людмила ШИШКО 

Близько 2-ї години минулого 
четверга лейтенант міліції 

ніс службу з охорони порядку в 
складі спільного наряду з пред-
ставниками громадського фор-
мування й Автомайдану в Луць-
ку. 

Помітивши невідомих моло-
диків, працівник міліції предста-
вився і попросив хлопців надати 
для перевірки документи. У від-
повідь невідомий ударив право-
охоронця по голові гайковим 
ключем, який раптово дістав із 
рукава. Дільничний був змуше-
ний із тілесними ушкодженнями 
звернутись у лікарню. 

Зловмисника, 19-річного 
студента волинського 
університету, доставили у 
міський відділ міліції. 

За цим фактом розпочате 
кримінальне провадження 
за ч. 2 ст. 345 (погроза або 
насильство щодо працівника 
правоохоронного органу) 
Кримінального кодексу України. 

Вирішується питання щодо 
обрання запобіжного заходу. 

Наказом міністра від 
24.02.2014 № 142 призначено 

проведення службового розслі-
дування за фактами вчинення 
дисциплінарних проступків, пе-
ревищення службових повнова-
жень, зловживання службовим 
становищем керівниками Голо-
вних управлінь та управлінь 
МВС України в низці регіонів, 
що призвело до перешкоджання 
реалізації громадянами права на 
мирні зібрання, посягань на їхнє 
життя і здоров’я. 

Проведення службового роз-
слідування доручено комісії у 
складі 29 працівників Головного 
штабу, департаментів кадрового 
забезпечення, юридичного за-
безпечення, внутрішньої без-
пеки, громадської безпеки та 
Головного слідчого управління. 

У маєтку Захарченка — вертолітний 
майданчик, тенісний корт, штучне озеро 

Представники «Варти порядку», які охороняють приміщення управління МВС


