
Добровольчий батальйон «Дон-
бас» після навчання ново-

бранців відправиться на підмогу 
українським прикордонникам на 
Донбасі. Про це повідомив його 
керівник Семен Семенченко. 

«Зі штату 460 осіб сформовано 
вже 300. Добровольці проходять 
жорсткий відбір. До кінця тижня 
батальйон буде сформований і по-
чнеться набір патріотів для Луган-
ської області», — повідомив він. 

«Цей набір — група швидко-
го, мобільного та дуже жорсткого 
реагування. Прикордонні райони 
і Донецьк — пріоритет», — додав 
він. 

Семенченко розповів, що для 
батальйону «пріоритетні завдання 
— кордон на замок, будь-які напа-
ди на прикордонні застави будуть 
швидко припинятися». 

«Інше завдання — бороть-
ба проти угруповань терористів, 
які вже перебувають на території 

України. Гуляти, як у себе вдома, 
між містами вони не будуть. Це 
наша земля, а не Луганда чи Дон-
бабве», — запевнив він. 

Семенченко також заспокоїв 
тих, хто боїться «бандерівців» у 
складі батальйону. «В нас 75% із 
Донбасу. Киян — 40 осіб», — за-
певнив він. 

Очільник добровольців розпо-
вів про те, що зараз ведеться ро-
бота і над створенням підрозділів 
для патрулювання звільнених міст. 

«Міліції на Донбасі майже 
немає. А без неї терористи зно-
ву зберуться. Необхідно здавати 
міста комусь для охорони та па-
трулювання. Ми запропонували 
створити при нас підрозділ, де бу-
дуть люди, готові після перемоги 
йти кардинально міняти міліцію.  
Якщо підтримають, то ми зали-
шатимемо їх за нашою спиною у 
звільнених районах», — повідомив 
він. 
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На інавгурацію Порошенка приїдуть 
як мінімум 20 лідерів держав 

Жертвами бойовиків 
на Східній Україні стала 
181 людина 
Про це під час прес-конференції повідомив в. о. 
генерального прокурора України Олег Махніць-
кий. «Загалом у Донецькій і Луганській областях 
через терористичну діяльність загинула 181 і 
поранено 293 осіб, зокрема полягло 59 військо-
вослужбовців», — сказав Махніцький. Як відомо, 
лише 22 травня в результаті нападу бойовиків на 
українських військових загинули 16 осіб. 

Українці вже перерахували армії 
понад 128,1 мільйона гривень 
Станом на 2 червня у рамках акції «Підтримай українську 
армію» на рахунки Міноборони в якості допомоги Збройним 
силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло по-
над 128,1 мільйона гривень. Про це йдеться у повідомленні 
прес-служби Міноборони. З цієї суми 120 481,5 мільйона 
— грошові перекази на матеріально-технічне, решта — на 
медичне забезпечення ЗСУ. Тільки за допомогою дзвінків на 
єдиний мобільний номер «565» на підтримку армії пере-
раховано більше 29 мільйонів 828 тисяч гривень (усі — на 
матеріально-технічне забезпечення ЗС України). 

За вбивство ув’язненого в Маневицькій 
колонії досі ніхто не покараний 
Неабиякого резонансу набуло 
свого часу повідомлення про те, 
що у Маневицькій колонії вбили за-
судженого. У злочині звинуватили 
10 посадовців установи. Нагадаємо, 
15 березня 2011 року 25-річний за-
суджений Володимир Делевин утік 
із дільниці соціальної реабілітації 
Маневицької ВК № 42, а 19 квітня 
був виявлений в Одеській області 
й доставлений за місцем відбуван-
ня покарання. На ранок 21 квітня 
засудженого знайшли мертвим у 
приміщенні для проведення осо-
бистого обшуку виправної колонії. 
Перевірка встановила, що до його 
смерті були причетні працівни-
ки виправної установи. Щодо 10 
службових осіб 22 квітня 2011 року 
прокуратура Волинської області 
порушила кримінальну справу. 

Наприкінці вересня 2012 року 
прокуратура звітувала: суд виніс 
справедливий вирок. 

Начальника колонії засудили 
до шести років позбавлення волі, 
старшому оперуповноваженому 
управління Державного департа-
менту України з питань виконан-
ня покарань у Волинській області 
суд призначив покарання у вигляді 
семи років тюрми. Саме він ударив 
засудженого, чим спричинив його 
смерть. 

Ще шістьом службовим особам 
колонії № 42 призначили покарання 
у вигляді чотирьох із половиною, а 
двом — до чотирьох років позбав-
лення волі зі встановленням триріч-
ного іспитового строку. Здавалося 
б, ця історія завершена. Проте, як 
вдалося з’ясувати «Відомостям», у 
цій резонансній справі крапка ще не 
поставлена — ті, хто закатував лю-
дину, сьогодні преспокійно сидять 
по домівках, а справу направили на 
дослідування. 

Остаточно направити справу на 
дослідування постановив Апеляцій-
ний суд Волинської області 6 травня 
цього року. Якщо вчитатись у підста-
ви такого рішення, стає моторошно. 
«З висновків судово-медичних екс-
пертиз вбачається, що потерпілому 
було завдано 60–65 ударів, в огруддя 
— не менше 16, у ділянку черева — 
не менше трьох, однак органом до-
судового розслідування залишили-
ся не з’ясованими обставини щодо 

спричинення зазначеної кількості 
ударів потерпілому, хоча згідно з ви-
сновками експертиз усі виявлені на 
тілі тілесні ушкодження є прижит-
тєвими», — йдеться у рішенні суду. 

Крім того, бачите, органом до-
судового слідства не здобуто жод-
ного доказу, який би підтверджу-
вав, скільки ударів завдав старший 
оперуповноважений у черево і хто 
спричинив в’язню черепно-мозкову 
травму, які в поєднанні стали при-
чиною його смерті. Також поза ува-
гою слідства залишилася та обста-
вина, що під час огляду місця події 
у приміщенні виявлено сліди крові 
потерпілого, але не встановлено, за 
яких обставин кров загиблого опи-
нилася в різних частинах приміщен-
ня. 

Прокурор у справі вказував суд-
ді, що виявлені недоліки слідства 
можна усунути тут же, у залі суду. 
Проте його доводи нікого не пере-
конали. 

25-річний хлопець прийняв му-
ченицьку смерть. А його вбивці сьо-
годні відсиджуються по домівках, 
перебуваючи на підписці про неви-
їзд на час, допоки триває слідство. 

Всі їхні звірства досить деталь-
но описані у справі. Так, начальник 
Маневицької колонії разом із на-
чальником відділу безпеки виріши-
ли з’ясувати, як ув’язненому вдалось 
утекти. Руки парубку закували за 
спиною наручниками. Після цього 
кожен ударив по голові. Потім за-
ставляли ставати на коліна і проси-

ти вибачення. Хлопець виконував 
усі вимоги своїх катів: він на колінах 
спускався з другого поверху на пер-
ший. Там до знущань приєдналися 
працівники, які були на чергуванні. 
Молодого чоловіка нещадно били. 
Як зазначено у висновках судме-
декспертизи, всього було завдано 
65 ударів. Потім прикували кайдан-
ками до металевої решітки вікна із 
заведеними назад руками на висоті 
приблизно 1,7 м і залишили майже 
роздягненого у такому положенні на 
ніч. У такому стані внаслідок отри-
маних тілесних ушкоджень в’язень 
близько 6 години 30 хвилин помер. 

Здається, у справі визначено все: 
причини  смерті,  коло  підозрюва-
них. Чому  ж  тоді  за  смерть  мо-
лодого чоловіка  досі  ніхто не від-
повів? 

Наталка СЛЮСАР 

12
стільки мільярдів кубометрів газу 
перебуває станом на початок 
червня в українських газосхови-
щах. Про це на засіданні парла-
менту повідомив Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк. 
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Участь у церемонії інавгура-
ції новообраного Президента 

України Петра Порошенка, за-
планованій на 7 червня, вже під-
твердили близько 20 голів держав 
і урядів. Про це сказав директор 
Департаменту інформаційної по-
літики МЗС Євген Перебийніс на 
брифінгу. 

Він уточнив, що це не остаточна 
інформація, оскільки підтверджен-
ня постійно надходять від інозем-
них держав. Зокрема, свою участь 
підтвердили президент Польщі 
Броніслав Коморовський, Литви — 
Даля Грібаускайте, віце-президент 
США Джо Байден, голова МЗС 
Швейцарії Дідьє Буркхальтер, пре-
зидент Європейської ради Герман 
ван Ромпей, генеральний секретар 
ОБСЄ Ламберто Заньєр. Перебий-

ніс додав, що запрошення спрямо-
вувалися главам держав-членів ЄС, 
низці європейських держав, США, 
Канади, країнам Кавказу, керівни-
цтву міжнародних організацій. 

Як зазначають українські ЗМІ 
з поінформованих джерел, прези-
денту Російської Федерації Воло-
димиру Путіну запрошення не від-
правляли. 

Батальйон «Донбас» готується взяти 
кордон «на замок» 

Триває черговий призов на строкову 
військову службу 

На Волині триває черговий при-
зов громадян 1989–1996 років 

народження на строкову військову 
службу. Призов проводиться з чис-
ла придатних за станом здоров’я 
громадян чоловічої статі, яким до 
дня відправки у військові частини 
виповнилося 18 років, та старших 
осіб, які не досягли 25-річного 
віку й не мають права на звільнен-
ня або відстрочку від призову на 
строкову військову службу. 

Як повідомив «Відомостям» 
заступник військового комісара з 
виховної роботи Володимир Бон-
дарук, наразі призов призупинено 
на два тижні, зараз призовники 
проходять медичні комісії. 

За його словами, строкова вій-
ськова служба триватиме один рік 
і перші два-три місяці всі ново-
бранці опановуватимуть військо-
ву справу в навчальних центрах, 
у «гарячі точки» строковиків від-
правляти не будуть. Принаймні 
так заявляв міністр оборони. 

Право на відстрочку мають 
ті, у кого є дитина до трьох років, 
вагітна дружина, хто навчається 
стаціонарно і не отримав повної 
середньої або вищої освіти, й 
інші категорії відповідно до За-
кону «Про військовий обов’язок і 
військову службу». А от студенти, 
які завершили 4-й курс вишів, вва-

жаються такими, що отримали за-
кінчену вищу освіту. І навіть якщо 
хочуть вступати на п’ятий курс, то 
права на відстрочку не мають. 

На запитання, де зараз бійці 
51-ї механізованої бригади з Воло-
димира-Волинського, Володимир 
Бондарук відповів, що їх передис-
локовано у Миколаївську область 
на полігон «Широкий Лан». Там 
вони проходять медичну комісію, 
відновлюють морально-бойовий 
дух і поновлюють військовий ви-
шкіл. 

Людмила ШИШКО 

Сім’ї загиблих 
під Волновахою 
можуть позбавити 
державного захисту 

Депутат від Волині, а нині губернатор 
Одеської області Ігор Палиця мав 
майже півмільярдний борг 

Ганебний факт бюрократичної не-
справедливості виявлено на Рів-

ненщині. У свідоцтвах про смерть 
рівненських військових під Волно-
вахою спотворено причини й об-
ставини їх загибелі. У документах 
зазначено, що солдати загинули «на 
вулиці» від «поранень унаслідок на-
паду з метою вбивства чи завдання 
ушкодження». Насправді ж вони 
померли на полі бою під час про-
ведення військової операції. Про це 
повідомляє прес-служба Рівненської 
облради. 

Як стверджує голова Рівнеради 
Михайло Кириллов, той, хто зазна-
чив невідповідний пункт, вказуючи 
причину смерті хлопців, практично 
позбавив сім’ї загиблих державного 
захисту. 

«Я вже звернувся до Петра Поро-
шенка й Арсенія Яценюка з прохан-
ням відреагувати на ці дії. Як голова 
обласної ради, зроблю все можливе, 
щоб допомогти родинам загиблих. 
Адже сьогодні, як ніколи доти, вій-
ськовослужбовці повинні відчувати, 
що держава, яку вони захищають, 
дбатиме про них та їхні сім’ї», — по-
відомив Михайло Кириллов. 

Події

 ДОВІДКА 

Володимир Делевин у 2009 році 
отримав п’ять років за спробу 
пограбування банку, де працював. 
Термін відбував у Маневицькій ви-
правній колонії суворого режиму. 
За відмінну поведінку був переве-
дений у реабілітаційний центр при 
колонії, де вільно міг пересуватися 
територією й навіть виходити за 
її межі. Готувалися документи на 
його умовно-дострокове звіль-
нення (УДЗ), а 15 березня хлопець 
несподівано зник. Чому — досі не 
з’ясовано. 

Дохід губернатора Одещини Іго-
ря Палиці в 2013 році сягнув 

60 мільйонів 228 тисяч 119 гри-
вень. Про це йдеться у декларації 
про доходи Палиці, яку отримала 
«Українська правда» в Одеській 

ОДА. 
З цієї суми 59 мільйонів 

999 тисяч 999 гривень становили 
дивіденди. Депутатська зарплата 
Палиці — 228 тисяч 119 гривень, 
матеріальна допомога — 34 тисячі 
850 гривень. 

З нерухомості в одесько-
го губернатора є лише квартира 
площею 268 «квадратів». Із тран-
спортних засобів — «Мерседес 
S600» (2007 р. в.), позашляховик 
«Мерседес GL500» (2006 р. в.) і 
«Лексус LX 570» (2011 р. в.). 

У власності Палиці перебу-
вають також цінні папери на 135 
мільйонів 685 тисяч 210 гривень, 
які були придбані в 2013 році. 

Також Ігор Петрович погасив 
кредит у розмірі 407 мільйонів 55 
тисяч 630 гривень. 

Членів родини у декларації не 
вказано. 


