
Вже який місяць українці прокида-
ються з надією, що сьогодні не буде 
тривожних новин зі Сходу, не бу-
дуть звучати імена нових загиблих. 
Але 22-му травня не судилося бути 
спокійним. Як грім із неба усіх во-
линян сколихнула трагічна звістка 
— на Донеччині від рук терористів 
загинули наші земляки. 

Лихо застукало військових зне-
нацька. Над ранок у Волноваському 
районі Донецької області на блок-
пост української регулярної армії, 
розташований між селищами Бла-
годатним і Ольгинкою, було скоєно 
напад невідомими озброєними осо-
бами. Саме там судилось організо-
вувати блокпост військовослужбов-
цям батальйонної тактичної групи 
51-ї механізованої бригади 13-го 
армійського корпусу Збройних сил 
України, що дислокується у місті Во-
лодимирі-Волинському. 

Як повідомила прес-служба 
Міністерства оборони України, бо-
йовики напали раптово і стріляли 
з важкої зброї. За свідченнями оче-
видців, озброєні люди в масках при-
їхали на двох джипах та одній інка-
саторській машині. 

«Терористи підступно, із засід-
ки, відкрили масований вогонь зі 
стрілецької зброї, ручних протитан-
кових гранатометів і мінометів по 
блокпосту, на якому несли службу 
військовослужбовці однієї з вій-
ськових частин ЗС України», — роз-
повіли в силовому відомстві. 

За їхніми даними, під час обстрі-
лу один із набоїв влучив у бойову 
машину, яка перебувала на блокпос-
ті, що викликало вибух боєкомплек-
ту. 

Напад на блокпост українських 
військових поблизу Волновахи на-
зивають одним із найсерйозніших і 
найбільш кровопролитних із бойо-

вих зіткнень за весь час конфлікту 
на Сході України. В результаті заги-
нуло 17 осіб, 10 із яких — волиняни. 
Крім того, ще близько 30 військових 
перебувають у медичних закладах. 

Донецька прокуратура з нагляду 
за додержанням законів у воєнній 
сфері відкрила кримінальне про-
вадження за фактом нападу сепара-
тистів на українських військових у 

Волновасі Донецької області. 
«Донецьким прокурором із на-

гляду за додержанням законів у во-
єнній сфері за цим фактом відкрито 
кримінальне провадження. Триває 
досудове розслідування», — йдеться 
у повідомленні прес-служби ГПУ. 

Цього разу Небесну сотню знову 
поповнили молоді. Так, найстаршо-
му із загиблих військових виповни-
лося лише 37 років — це Артемук 
Олександр із Ковеля. Вдома у нього 
залишилися двоє синів і кількамі-
сячна донечка. Загинув під Волно-
вахою і командир 3-го батальйону 
51-ї ОМБ майор Леонід Полінке-
вич із Колок Маневицького району, 
1984 р. н. Не повернулись із Донеч-
чини й солдати з Луцька Володимир 
Зарадюк, 1991 р. н., Дмитро Йов-
зик, 1983 р. н., Володимир Прокоп-
чук, 1991 р. н., Віталій Махновець, 
1981 р. н., а також Михайло Грицюк 
із села Милятин Іваничівського 
району, 1984 р. н., Павло Попов із 
Нововолинська, 1991 р. н., Микола 
Бондарук із села Заріччя Володи-
мир-Волинського району, 1991 р. н., 
Віталій Ліщук із Володимира-Во-
линського. 

26 травня всіх сімнадцятьох за-
гиблих під Волновахою військовос-
лужбовців доставили до Рівного 
двома літаками. Там на військовому 
полігоні провели молебень, а опіс-
ля тіла полеглих відвезли до рідних 
міст. 

27 травня Волинь оплакувала за-

гиблих героїв. Так, у Луцьку, щоби 
провести в останню путь хлопців, 
зібралося кілька тисяч містян. Сліз 
не стримували навіть чоловіки. 
Тривожно голосили жінки, прокли-
наючи то безвідповідальну владу, 
що відправила недосвідчених і нео-
зброєних хлопців на Схід як гармат-
не м’ясо, то Росію, що поводить себе 
гірше фашистів. Спершу військових 
відспівували у храмах облцентру, а 
потому відбулася громадська пана-
хида на Театральному майдані. 

— Нещодавно ми відспівали ге-
роїв Небесної сотні. Ми думали, що 
вже все буде добре у нашому домі. 
Але щось не так. Ми знову прийшли 
до храму одягнені в чорну одежу, 
одежу скорботи. І знову лунає «Ге-
рої не вмирають!». Ми ховаємо на-
ших військових, які виконували свій 
обов’язок, захищаючи нас від росій-
ських терористів. Ми проводжаємо 
їх в останню дорогу, — звернувся 
до людей митрополит Луцький і Во-
линський Михаїл. 

Священнослужитель висловив 
сподівання, що це були останні по-
хорони волинських героїв. 

Полеглим солдатам всипали 
останню путь квітами, співали Гімн 
України та скандували «Герої не 
вмирають!». 

Цього ж дня прощалися зі сво-
їми героями у Ковелі, Нововолин-
ську, Володимирі-Волинському, 
Колках, Заріччі та Милятині. 

Світла пам’ять Вам, наші герої!

Волинь попрощалася 
зі своїми героями 
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Контрабандні схеми 
на митниці не зникли 
Міністерство фінансів України різко 
розкритикувало роботу Міністерства 
доходів і зборів, зазначивши, що до кінця 
не закриті контрабандні схеми на митниці, а 
податкові ями продовжують існувати. «Наше 
колишнє Міністерство доходів і зборів, а 
тепер фіскальна служба, на мою думку, не 
вживають адекватних заходів для боротьби 
з цим явищем», — сказав міністр фінансів 
Олександр Шлапак. 

Росія вкрала в України газу 
на $1 млрд 
Україна вимагає від Росії заплатити 1 млрд дол. за 
2 млрд куб. м газу, що перебуває в Глібівському підземному 
газосховищі на території Криму. «Ми хочемо почути відповідь 
від Росії, зокрема, на питання повернення Україні 2,2 мільярда 
кубометрів газу, які РФ украла через «Чорноморнафтогаз» на 
території АР Крим», — наголосив Прем’єр Арсеній Яценюк. «У 
цінах російського «Газпрому» це один мільярд доларів», — до-
дав він. Глібівське підземне газосховище входить у структуру 
«Чорноморнафтогазу», який до анексії Криму належав «На-
фтогазу України». 

121
понад стільки тисяч гривень грошо-
вої допомоги почав видавати уряд 
родинам загиблих Небесної сотні. Про 
це повідомили у прес-службі Кабміну. 
Допомогу отримають сім’ї кожного з 96 
загиблих на Майдані. 

Михайло Грицюк Павло Попов
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