
Друзі, це 24-річний Володя Ві-
нярський. Майданівець, до-

броволець Національної гвардії 
України. 

Володя приїхав на Майдан у 
перші дні грудня, відразу після 
побиття студентів, боровся на пе-
редовій на Грушевського, пережив 
страшні події 18–20 лютого і вря-
тував не одне життя пораненим 
побратимам. 18-го він відправив 
мамі у Львів SMS: «Мамо, ми в 
оточенні «Беркута», пробач, якщо 
що». Того разу Володя вцілів. За 
місяць він вступив до Національ-
ної гвардії, пішов захищати Укра-
їну на Сході. 

4 червня під Старобільськом 
на Луганщині Володя Вінярський 
отримав тяжке наскрізне вогне-
пальне поранення грудей, правої 
легені та корінців хребта. Перше, 
що пригадує він після того, як у 
нього влучила снайперська куля, 
— це смак пороху та крові в горлі, 
а наступне найстрашніше відчуття 

— нерухомість. 
Зараз Володя лежить у Голов-

ному військовому госпіталі в Ки-
єві. У нього повний нижній пара-
ліч, відсутність чутливості у ногах, 
проблеми з легенями. Але надія 
на повне відновлення є, оскільки 
куля чудом не зачепила спинний 
мозок. 

Доля цього хлопця залежить 
від нас. Те, залишиться він наза-
вжди інвалідом чи повернеться до 
повноцінного життя, залежить від 
того, чи вдасться відправити Воло-
дю на лікування в Ізраїль, де лікарі 
мають багаторічний досвід опе-
рування і допомоги при подібних 
вогнепальних пораненнях хребта. 

Просимо Вашої допомоги і 
участі в зборі коштів на лікування 
Володі в Ізраїлі, йдеться про суму 
понад 150 тисяч доларів. Дуже 
сподіваємося, що вдасться швидко 
зібрати гроші, оскільки при такій 
травмі дорогий кожен день. 

Ми розуміємо, щодня із зони 
АТО приходять звістки про десят-
ки поранених. Є випадки тяжких 
травм, які можна вилікувати в 
Україні, є, на жаль, такі, що допо-
могти вже неможливо ніде. У Во-
лоді таке поранення, яке МОЖНА 
вилікувати за кордоном! 

Друзі, давайте разом врятуємо 
Володю! Таких синів Україна пови-
нна берегти! 

Реквізити «ПриватБанку» для 
переказів у гривнях (картка мами): 
6762 4683 1999 1935. Отримувач: 
Вінярська Уляна Степанівна. 

Дякую за будь-яку допомогу! 

Мешканці села Котів Ківерців-
ського району зловили свого 

батюшку на гарячому — крадіж-
ці хрестів і оградок із місцевого 
цвинтаря. Про це повідомляє «Кі-
верцівський інформаційний пор-
тал». 

Жителі звернулися з відпо-
відною заявою про крадіжку 
людського майна священиком 
Михайлом Савкою до сільського 
голови, благочинного Ківерців-
ського округу УПЦ КП, прокурора 
району, начальника РВ УМВС. У 
скарзі, зокрема, йдеться: 

«Ми, жителі села Котів, що ниж-
че підписані, просимо Вас звернути 
увагу та вжити заходи щодо на-
шого священика Савки Михайла 
Михайловича, який проживає в 
с. Котів, вул. Миру, так як він при-
мусово вимагає грошову данину з 
людей за минулі роки та теперішні 
дні. Якщо люди не здають гроші, 
то погрожує, що не буде хоронити, 
хрестити, вінчати. Були випадки, 
коли нам доводилося просити свя-
щеників із інших сіл приїхати до нас 
та охрестити дітей. Люди платять 
за проведення ритуалів, але він усе 
одно вимагає грошову щомісячну 
данину. Люди відмовляються пла-
тити і вкрай обурені, та він мотивує 
це тим, що йому немає за що жити. 
Правильно це чи ні? 

Дійшло до того, що Михайло 
Михайлович пішов на кладовище та 
зняв три огорожі з могил із родини 
Свидини Т., Бірюк Л., А. Куті. Коли 
Дяк Галина, яка проживає біля кла-
довища, побачила це і пішла туди, 

почавши з ним сперечатися, він по-
кинув знімати огорожу в Свидини 
Таїсії і пішов усередину кладовища 
знімати оградку в Бірюк Лідії, поза-
бирав металеві хрести Козак Галини 
Володимирівни, Климчук Меланії 
Григорівни та зняв загорожу, біля 
церкви порізав на частини та здав 
на металолом, завантаживши в бі-
лий бус. Є свідки цієї події. 

Також із церкви зробив базар, 
продає там вінки з трунами. Ми це 
рахуємо неприпустимими речами». 

Підписали цю скаргу майже 
30 осіб. 

Жителі села кажуть, що наказу-
вати треба за такі діла. Осквернення 
кладовища, а особливо батюшкою, 
— це великий гріх. Пограбував най-
бідніших: мабуть, думав, що не бу-
дуть скаржитися. 

Як розповідають селяни, отець 
Михаїл за собою вини не бачить, 
каже, що гроші пішли на церкву. А 
де ж правда? Ми ж постійно здає-
мо на храм, і депутат Ігор Єремеєв 
дав 10 тис. грн, 5 тис. грн виділила 
фірма «Агрозахід». Коли справу взя-
лися розслідувати правоохоронці, 
батюшка повернув гроші одній ро-
дині. Громада просить вище духовне 
керівництво поміняти  духівника, 
бо ця людина не відповідає священ-
ному сану ні за моральними, ні за 
духовними якостями. 

Крадіжка це чи самочинство — 
покаже слідство. Невже вандалізм 
священика буде виправдано!? Віри-
мо у справедливість Феміди і наді-
ємося, що зло буде покаране... 

Інна ТЕТЮРКО 

Працівники ПАТ «Волиньгаз» ра-
зом із соціальними службами 

обласного центру відвідають майже 
тисячу квартир у Луцьку, де меш-
кають інваліди, немічні й одинокі 
люди похилого віку, щоб обстежити 
газове обладнання. 

Планове технічне обслуговуван-
ня (ПТО) проводиться безкоштов-
но задля виявлення витоків газу та 
запобігання аварійним ситуаціям. 
Про проведення ПТО мешканців 
інформують заздалегідь, щоб слю-
сарі могли отримати доступ до по-
мешкань. Але не кожен господар 
може самотужки впустити газо-
виків через поганий стан здоров’я. 
Тому ПАТ «Волиньгаз» розпочав 
співпрацю з Територіальним цен-
тром соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста. 

Соціальні робітники зголоси-
лися забезпечити доступ у тисячу 
квартир своїх підопічних, яких об-
слуговують удома. «Люди похилого 
віку часто користуються застарілим 
обладнанням, тому до таких спожи-
вачів повинна бути особлива увага. 
Щоб не оминути немічних і оди-
ноких, ми й розпочали співпрацю 
з міськими соціальними служба-
ми», — зазначив голова правління 
ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коро-
тя. 

На пропускному пункті «Стрі-
лече» на Харківщині через 

кордон із Росією викопали рів 
чотириметрової ширини задля 
кращого захисту від терористів і 
нелегалів, які можуть приїхати з 
сусідньої держави. 

Крім того, на пункті дорогу 
перегородили мішками з піском, 

а місце пропуску — додатковою 
дерев’яною загородою з колючим 
дротом. 

«Рів виритий прямо на кордо-
ні. Він чотириметровий, хоча за 
нормами повинен бути двометро-
вим. Ми зробили його ширшим», 
— цитує голову Харківської ОДА 
Ігоря Балуту його прес-служба. 

Такі траншеї обіцяють вирити 
на всіх пропускних пунктах Хар-
ківщини через кордон із Росією. 

«Є певне накопичення зброй-
них сил із російського боку. Осо-
блива увага зараз приділяється за-
ходам інженерного облаштування 
безпосередньо на лінії державного 
кордону. Ведемо певну роботу з 
посилення та зміцнення пунктів 
пропуску з метою адекватних дій, 
аж до введення кругової оборо-
ни», — зазначив начальник Хар-
ківського прикордонного загону 
Олександр Крук. 
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Апеляційний суд залишив 
Лозінського за ґратами 
Апеляційний суд Київської області скасував рішення 
Бориспільського міськрайонного суду про звільнення 
екс-депутата Віктора Лозінського через хворобу. 
Таке рішення оголосила суддя Вероніка Зіміна, 
що головувала на засіданні. На думку прокурора, 
Бориспільський суд із власної ініціативи призначив 
судово-медичну експертизу здоров’я Лозінського. 
До того ж проведена експертиза не дала відповідь на 
основне питання: чи може Лозінський бути звільнений 
із місць позбавлення волі через хворобу? 

19,8
В Донецьку викрадають 
людей, транспорт 
Про це повідомив Донецький міський голова 
Олександр Лук’янченко під час прес-конференції. 
Зокрема, в місті продовжують зникати люди. 
«За тиждень безвісти пропало 27 осіб. 14 із них 
викрадені невідомими», — сказав мер. Викрадено 
47 авто й один мотоцикл. Шість транспортних 
засобів украдено зі стоянки, 42 — захоплено 
озброєними особами», — проінформував 
Лук’янченко. 

на стільки відсотків у січні–
квітні цього року в порівнянні 
з аналогічним періодом 
минулого року скоротився 
експорт товарів із Донецької 
області. Всього експорт сягнув 
3 млрд 445,7 млн дол. 

Боєць «Айдару»: «Під Донецьком існують 
концентраційні табори» 

Луцькі нацгвардійці від фонду «Рідна 
Волинь» отримали нову амуніцію 

Заступник командира роти «За-
хід» батальйону територіальної 

оборони «Айдар» Андрій Омель-
чук заявив, що терористи вико-
ристовують полонених як робочу 
силу і тримають їх у таборах, по-
дібних до тих, що були у гітлерів-
ські часи. Про це він повідомив у 
суботу, 21 червня, під час прес-
конференції. 

Омельчук розповів, що як у 
бойовиків, так і в українських 
військових є полонені. Відбува-
ються обміни. Щоправда, теро-
ристи використовують полоне-
них як безкоштовну робочу силу 
для риття окопів і будівництва 
укріпних споруд. 

«Часто цих затриманих ви-
користовують для того, щоб 
здійснювати обмін. І ці обмі-
ни відбуваються. Можливо, це 
перемир’я, зокрема, для того, 
щоб здійснити такі обміни. Тому 

що накопичилось як наших, так і 
їхніх. Тож не будемо створювати 
концентраційні табори. Хоча під 
Донецьком три концентраційні 
табори. Людей за оголошеннями 
«Шукайте роботу» тощо викли-
кають і саджають як у трудові та-
бори. Дійсно, як Гітлер починав. 
І вони їм виконують фортифіка-
ційні роботи й інші», — заявив 
«айдарівець». 

Особовий склад військової частини 
Національної гвардії України, що 
дислокується у Луцьку, отримав від 
благодійного фонду «Рідна Волинь» 
100 комплектів розвантажувальних 
жилетів. Така амуніція першочер-
гово необхідна тим військовим, 
які безпосередньо беруть участь у 
бойових діях. 

На жилеті немає традиційних 
для органів МВС кишень для на-
ручників чи гумової палиці, про-
те передбачено місце для патронів, 
рації, чотирьох гранат, шести ріжків 
від автомата Калашникова, індиві-
дуальної аптечки й особистих речей, 
є зручне кріплення для штик-ножа. 
Він універсальний у розмірах завдя-
ки корсетній зав’язці. Виготовлений 
із вогнетривкої, але «дихаючої» тка-
нини з натуральних волокон. 

Голова наглядової ради фонду, 
екс-губернатор Борис Клімчук тра-

диційно опікується цією військо-
вою частиною. У квітні-червні цього 
року «Рідна Волинь» надавала нацг-
вардійцям борошно, крупи, кошти 
для закупівлі індивідуальних побу-
тових речей. 

— Доброї вам служби і здоров’я, 
бережіть себе, — сказав перед ви-
шикуваними у шеренгу нацгвардій-
цями Борис Клімчук. — Хочу подя-
кувати тим людям, які допомагають 
фонду. Всі звикли, що фонд виділяє 
кошти на спорт, на дітей, оздоров-
лення, сьогодні ми кажемо: зачекай-
те, зараз є інші завдання. У розмові 
з вашим командиром дізнався, що 
там, на Сході, форма згоріла, думаю, 
ми закупимо «беушну» натівську, 
але вона має бути непоганої якос-
ті. Погано, що гинуть молоді люди. 
Для нас усіх це має бути гіркий урок. 
Мало того, що потрібно вирішува-
ти проблеми на Сході, то ще треба 
створювати українські збройні сили 

— серйозні, відповідальні, мобільні, 
європейські, — підсумував Борис 
Петрович. 

На переконання екс-
губернатора, нинішній Президент 
вибрав правильний шлях вирішення 
конфлікту. 

— Якщо замовкають дипломати, 
то починають говорити гармати, а 
дипломатичні засоби переговорів 
і впливу далеко не вичерпані, тим 
паче маючи таку підтримку Європи, 
США, — зауважив Борис Клімчук. 

Щодо системи управління ар-
мією, то, за його словами, вона має 
бути централізованою. 

— Треба розчищати українську 
армію від генералів. Майор, капітан, 
підполковник — от хто робить ро-
боту. Чому над ними ще хтось? Коли 
маса генералів сидить у різних шта-
бах, іде витік інформації, втрачаєть-
ся час і оперативність. Знаю, пере-
міни будуть, буде професійна армія, 
знаю, що ми маємо всі затягувати 
паски, але нам треба зробити укра-
їнську армію, максимально адапто-
вану до стандартів НАТО. Я менше 
в цьому розбираюсь, але я бачив, як 
це робили литовці, я знаю, що таке 
НАТО у Балтії. Треба активізувати 
роботу зі вступу в НАТО, — пере-
конаний Борис Клімчук. — Ми ка-
жемо: Туреччина вже асоційована у 
Європейський Союз більше 20 ро-
ків, але ми забуваємо, що Туреччи-
на — член НАТО, і нам треба всту-
пати. Зараз соціологія показує, що 
більшість українців за НАТО. Треба 
цим користатися і показувати пере-
ваги цього політично-військового 
блоку. Найбільший спротив буде від 
генералів, тому що вони сидять на 
грошах, на закупівлях, вони хочуть 
військове майно. У нас іде війна, а 
мені кажуть, що військова прокура-
тура судиться за ліси. Невже в нашої 
армії вже все є, тільки бракує лісів? 
Нам потрібна професійна армія, а 
ставки, радгоспи — це не робота 
військових. 

Людмила ШИШКО  

Мешканці Харківщини копають 
чотириметрові рови на кордоні з Росією 

Дожилися: батюшка крав на сільському 
кладовищі оградки і хрести 

Допоможіть врятувати того, 
хто рятував нас! 

«Волиньгаз» 
перевіряє газове 
обладнання 
в квартирах 
немічних лучан


