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Близько 6 тисяч резервістів 
відправлять додому 
Як повідомив виконувач обов’язків міністра оборо-
ни України Михайло Коваль, близько шести тисяч 
резервістів, мобілізованих під час першої хвилі 
мобілізації, будуть відправлені додому, оскільки, 
згідно з законом, вони не мали бути мобілізовані 
на військову службу. Коваль уточнив, що йдеться 
про багатодітних батьків та інші категорії грома-
дян. Нагадаємо, перша хвиля мобілізації до ЗСУ 
тривала з 18 березня по 2 травня. Друга почалася з 
7 травня і триватиме 45 днів. 

Близько 50 осіб загинуло в ході 
масових протистоянь на Донбасі 
За даними департаменту охорони здоров’я Донецької 
облдержадміністрації, в ході суспільно-політичних проти-
стоянь, що супроводжувалися масовими заворушеннями 
та перестрілками, загинуло майже півсотні людей. У лікарні 
з вогнепальними пораненнями доставлені 245 постражда-
лих. За час конфлікту були госпіталізовані 150 осіб. Зараз у 
медичних установах області перебуває 65 потерпілих. 

Олег ТЯГНИБОК: 

10 травня кандидат на пост Пре-
зидента України Олег Тягнибок 
відвідав Волинь, де зустрівся з 
громадою у містах Ківерці, Рожище 
та Луцьк. Мешканці нашого краю 
мали можливість відверто поспіл-
куватися з лідером націоналістів на 
різні гострі теми, поставити чимало 
запитань і послухати основні тези 
передвиборчої програми канди-
дата. 

Наболілим для багатьох волинян 
питанням є проблема повернен-
ня вкладів Ощадбанку. Кандидат у 
Президенти України Олег Тягнибок 
зазначив, що наша держава — одна 
з небагатьох пострадянських країн, 
яка не вимагає від Росії як право-
наступниці СРСР повернути вклади 
українців тодішнього радянського 
Ощадбанку. Лідер ВО «Свобода» 
переконаний, що треба скористати-
ся ситуацією, коли вся міжнародна 
спільнота налаштована проти РФ 
через її агресію. Вже зараз готується 
такий позов до міжнародного суду 
про відшкодування мільярдів дола-
рів Росією Україні. Це не лише гроші 
вкладників Ощадбанку, але закор-
донні золотовалютні резерви й ал-
мазний фонд. На сьогодні, на думку 
кандидата в Президенти, це суттє-
во б матеріально допомогло нашим 
пенсіонерам. 

Окрім того, Олег Тягнибок вва-
жає, що Україні вкрай необхідна 
соціальна реформа: «Дякуючи тігіп-
кам і азіровим за пенсійну реформу, 
треба назад повертати вік виходу 
на пенсію для жінок. Також потріб-
но нараховувати розмір пенсійних 
виплат виключно за стаж роботи. 
Розрив між мінімальною та макси-
мальною пенсією має бути не більше 
як п’ятикратним. А не так, що в од-
них 940 гривень, а в інших 90 тисяч. 
Окрім цього, треба ввести адресну 
допомогу пенсіонерам. Наприклад, 
бабуся в селі має пільгу на безко-
штовний проїзд у тролейбусі. Але 
вона ним не їздить. Держава ж у кін-
ці року компенсує проїзд тієї бабусі 
перевізнику. Краще ж їй добавити до 
пенсії 20–30 гривень і хай вона ними 
розпоряджається як захоче». 

Лідер свободівців у своїй перед-
виборчій програмі «Плекаймо укра-
їнську силу» велику увагу приділяє 
реформуванню судової системи, яка 
себе остаточно дискредитувала під 
час Майдану: «Суддя визнає винним 
у масових заворушеннях 72-річно-
го дідуся. Пише, як під копірку, що 
дідусь виготовив «коктейль Моло-

това», розбігся на 20 метрів і кинув 
його на 50 метрів. При цьому побив 
двох озброєних беркутівців. Писав, 
навіть не бачачи того дідуся. А той 
суддя десь учився, в якомусь ви-
щому навчальному закладі. Й зараз 
він виносить такі абсурдні рішен-
ня. Тому, я вважаю, суддів місцевих 
судів має обирати громада. І якщо 
суддя робить помилкове рішення, то 
нехай відшкодовує з власної кишені. 
А коли взагалі погано виконує свої 
обов’язки, його може відкликати 
громада, висловивши недовіру», — 
зауважив Олег Тягнибок. 

За таким же принципом наро-
довладдя мають формуватися всі 
органи влади, переконаний лідер 
ВО «Свобода». Тобто має бути впро-
ваджена процедура відкликання з 
посади Президента і депутатів. 

«Влада має відчувати, що за-
лежить від громади. Як на мене, то 
треба ліквідувати облдержадміні-
страції та райдержадміністрації, а 
замість них при райрадах та облра-
дах створити виконкоми. Бо в ОДА 
та РДА призначають людей зверху, і 
їм плювати на народ. А коли будуть 
виконкоми, то громада матиме пра-
во звільнити начальника міліції чи 

землевпорядника», — вважає Олег 
Тягнибок. 

Також кандидат у Президенти 
підкреслив, що Росія категорично 
не може бути стратегічним парт-
нером України: «Наша держава має 
запропонувати нову модель — Бал-
то-Чорноморську вісь. Співпрацю-
вати з країнами Скандинавії, Балтії, 
Польщею, Чехією, Грузією, Туреччи-
ною, Білоруссю, якщо там зміниться 
влада». 

Крім цього, Олег Тягнибок пере-
конаний, що необхідно завершити 
процес євроінтеграції і підписати 
економічну частину асоціації член-
ства з Європейським Союзом. А та-
кож укласти зі США та Великобри-
танією нову угоду про гарантії нашої 
безпеки, адже ці країни є гарантами 
без’ядерного статусу України. 

Олег Тягнибок стверджує, що в 
Україні треба дозволити громадя-
нам вільно володіти вогнепальною 
зброєю. Адже злочинці й так мають 
озброєння, в той же час мирні люди 
перед ними беззахисні. Зокрема, 
кандидат у Президенти навів цікаву 
статистику: в Фінляндії, миролюб-
ній країні, діє такий закон, і там на 
100 осіб припадає 88 одиниць зброї, 

а у нашій державі на 100 людей лише 
4. Та злочинність у нас значно вища. 

«Коли у нас злочинець лізе до 
громадян у дім, він знає, що йому 
протистоять люди без зброї. А коли 
він знатиме, що йому дадуть відсіч, 
то боятиметься. Такі закони про 
вільне володіння зброєю прийня-
ли вже п’ять пострадянських кра-
їн: Молдова, Грузія, Литва, Латвія, 
Естонія. І там відразу вдвічі змен-
шилася злочинність», — каже лідер 
«Свободи». 

Втім, на думку Олега Тягнибока, 
всі реформи неможливо якісно про-
вести, доки парламент не прийме 
Закон «Про люстрацію». Фракція 
«Свобода» розробила такий зако-
нопроект, але вже вкотре не може 
внести на порядок денний, бо не ви-
стачає голосів. Нема підтримки на-
віть від партнерів по коаліції. Проте 
критикувати когось із кандидатів у 
Президенти, крім комуністів і регіо-
налів, не хоче: «Я не буду критику-
вати тих, із ким стояв на Майдані, й 
з’ясовувати публічно якісь відноси-
ни. На цих виборах достатньо пре-
тендентів, тому бажаю вам вибрати 
достойного». 

Вадим РЕМІСЬКО 

53,4
стільки відсотків жителів України 
підтримують ініціативу вступу 
країни в Євросоюз. Про це свід-
чать дані квітневого опитування 
соціологічної служби Центру 
Разумкова. 33,4% висловилися 
проти. 
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У Луцьку розгорнули найбільший прапор України в світі 

13 травня на Замковій площі в об-
ласному центрі Волині розгор-

нули рекордний синьо-жовтий стяг 

площею 2400 квадратних метрів. 
Це найбільший прапор України 

у світі. Його довжина сягає 60 ме-

трів, а ширина — 40. Тож велетен-
ське полотнище розтягнули на цілу 
Замкову площу. 

Всеукраїнська акція об’єднала 
молодь Волині, адже до розгортан-
ня прапора долучились учні та сту-
денти. Видовище просто вражало, 
особливо коли десятки молодих 
людей під національним стягом за-
співали Гімн України. 

Як розповіли організатори по-
дії, вперше цей стяг замайорів у 
Львові 2 травня цього року під час 
молодіжного форуму «Схід і Захід 
разом». Тепер він подорожуватиме 
всіма містами України й завершить 
мандри у Донецьку. 

— Такі акції мають виховувати 
патріотизм, повагу до національ-
них символів, до культури, — за-
значила одна з ініціаторів дійства 
Олена Ковальчук. 

Ольга УРИНА 

Поки військові 
гинуть на Донбасі, 
Міноборони 
проводить тендер 

Працівник 
Маневицької 
колонії постане 
перед судом 

Станом на 13 травня в рам-
ках акції зі збору коштів на 

потреби української армії на-
дійшло 121,4 мільйона гривень, 
із яких 114 — на матеріально-
технічне забезпечення, а решта 
— на медичне. Про це під час 
брифінгу сказав в. о. міністра 
оборони Михайло Коваль. 

«На сьогодні на номер 
565 від українців надійшло 
27,8 мільйона. Крім цього, на ра-
хунки Міноборони прийшло по-
над 90 тис. дол. США та більше 
40 тис. євро. Із них 37,2 мільйона 
витратять на придбання нового 
польового обмундирування су-
часного зразка, 22 — на закупів-
лю кевларових шоломів, решту 
— на придбання іншого військо-
вого та морського обмундиру-
вання, зокрема для побуту», — 
повідомив очільник відомства. 

За його словами, наразі Мі-
ноборони оголосило тендер на 
закупівлю 24 тисяч бронежиле-
тів, 12 тисяч із яких — для вій-
ськовослужбовців десантних 
військ та інших підрозділів. Це 
повні комплекти «Корсар М3» 
та «Корсар М4», які пройшли 
випробування та мають 4-й 
ступінь захисту. 560 таких бро-
нежилетів уже отримано, про-
тягом травня очікують їх іще 
2,5 тисячі, а решту — до кінця 
липня. 

Політика

Прокуратурою Волинської 
області скеровано до суду 

матеріали кримінального прова-
дження щодо інспектора відділу 
нагляду та безпеки Маневицької 
виправної колонії № 42. Його 
обвинувачують у зловживанні 
службовим становищем і збуті 
наркотичних засобів. Право-
охоронець проніс на територію 
установи пакет із особливо не-
безпечним наркотичним засо-
бом — канабісом — задля збуту 
його ув’язненим. 

Однак збути наркотики спів-
робітнику колонії не вдалося. 
Його затримали працівники 
оперативного відділу Маневиць-
кої ВК № 42. 

Наразі правоохоронцю об-
рано запобіжний захід у вигляді 
домашнього арешту. 

 ПОГОДА

У західних областях 15 трав-
ня хмарно, дощитиме. Темпе-
ратура вночі +11...+12 °C, вдень 
+12...+15 °C. 16 травня хмар-
но з проясненнями, ймовірний 
дощ. Температура повітря вночі 
+13...+14 °C, вдень +18…+20 °C. 
17 травня ясно, сухо. Темпера-
тура повітря вночі +14...+15 °C, 
вдень +17...+22 °C. 

У північних регіонах 15 трав-
ня похмуро, йтиме дощ. Темпера-
тура повітря вночі +13...+14 °C, 
вдень +17...+20 °C. 16 травня 
змінна хмарність, дощ і гроза. 
Нічна температура +15...+19 °C, 
денна +18...+25 °C. 17 травня по-
хмуро, грозові дощі. Температура 
повітря вночі +14...+19 °C, вдень 
+19...+24 °C. 

У Києві 15 травня хмар-
но з проясненнями, дощитиме. 
Вночі термометр показуватиме 
+13…+15 °C, вдень +18...+19 °C. 
16 травня змінна хмарність, 
дощ із грозою. Температура по-

вітря вночі +16...+17 °C, вдень 
+18...+22 °C. 17 травня хмарно, 
очікуються опади. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+15…+18 °C, вдень +20...+21 °C. 

У східних регіонах 15 травня 
змінна хмарність, дощитиме. Вно-
чі +14...+19 °C, вдень +20...+26 °C. 
16 травня сонячно, сухо. Темпе-
ратура повітря вночі +13...+22 °C, 
вдень +22...+30 °C. 17 травня 
ясно, без опадів. Уночі термо-
метр покаже +17...+23 °C, вдень 
+24...+31 °C. 

У південних областях 
15 травня хмарно з прояснення-
ми, очікуються опади. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+15...+18 °C, вдень +19...+24 °C. 
16 травня змінна хмарність, про-
гнозують дощ. Температура по-
вітря вночі +15...+19 °C, вдень 
+19...+22 °C. 17 травня похмуро, 
очікується гроза. Нічна темпе-
ратура становитиме +13...+18 °C, 
денна +19...+23 °C. 

«У нас сьогодні є шанс подати у міжнародний 
суд на Росію, щоб вона повернула вкрадені 
вклади Ощадбанку» 


