
У середині березня, коли Росія 
щойно захопила Крим і в Україні 
тільки-но починали готуватися до 
захисту східних областей, підпри-
ємці у Володимирі-Волинському 
вирішили ставити на ноги україн-
ську армію. Небайдужі чоловіки 
взяли під свою опіку 51-у окрему 
механізовану бригаду. Розпочалось 
усе з ремонту військових автомобі-
лів, а уже за чотири місяці активісти 
назбирали для волинських бійців 
понад чотири мільйони гривень. 

— 16 березня на вічі у Володими-
рі-Волинському мене дуже вразила 
фраза одного промовця, який сказав, 
що якби на мітинг прийшов коман-
дир 51-ї бригади, він би дав йому по 
морді, бо армія в розваленому стані. 
Ми з Олексієм Панасюком подумали, 
що, може, перед тим, як бити морду 
комбригу, спершу варто запитати, 
чим йому допомогти? Того ж дня по-
їхали та запропонували свою поміч, 
— пригадує Костянтин Зінкевич. 

Волонтер повідав, що попервах 
військове керівництво думало, що 
вони із хлопцями жартують. Але за 
один день волонтери полагодили 
кілька автомобілів, ще через трохи 
вже сотні активістів приходили і до-
помагали ремонтувати техніку. 

— От із цього малого все поча-
лось, а зараз у 51-у бригаду підтягну-
то понад чотири мільйони гривень, 
— каже активіст. — Спочатку ми на 
своєму ресурсі трималися. Та коли 
кожен із сімейного бюджету вийняв 
близько п’яти тисяч доларів, зро-
зуміли, що самі не потягнемо. Тож 
ініціювали збір коштів, почали пра-
цювати з бізнесменами. Декому до-
водилося «роз’яснювальну роботу» 
проводити, аби допомагали армії. А 
то ті, хто шкодував грошей, пускали 
в місті чутки, начебто в бригаді кра-
дуть паливо та харчі. 

Волонтери розповідають, що 
спочатку приємно дивувалися, коли 
під час благодійного концерту вда-
валося зібрати 19 тисяч гривень, 
тепер же можуть спокійно замовити 
чотири тепловізори по 50 тисяч гри-
вень, бо впевнені: гроші зберуть. 

— Учора на Світязі купую пон-
чики в бабусі, зачепили кількома 
фразами війну — і от вона вже дає 
100 гривень, приносить трилітровий 
слоїк сала і ще три банки консерва-
ції, — ділиться пан Костянтин. — Ті, 
хто хоче допомогти, звертаються до 
нас і запитують, як це можна зроби-
ти. Ті, хто не має грошей, просто за-

лучають людей до збору коштів, по-
ширюють інформацію. Практично 
кожен може дати харчі, які є в льосі 
чи на присадибній ділянці. 

Команда володимирських ак-
тивістів складається з 20 осіб. За-
вдяки особистим контактам вони 
підтягнули інженерів із Києва для 
налагодження радіозв’язку на вій-
ськовій техніці, зуміли домовитися 
про доставку кровоспинних препа-
ратів із Ізраїлю та навіть Москви. За 
вкрай короткі терміни хлопцям до-
водилося вирішувати, здавалось би, 
непідйомні завдання. Так, за кілька 
днів по всій Волині вони нашукали 
дві тисячі літрів дистильованої води 
для танкових акумуляторів. Лише за 
добу роздобули 120 кубів лісу та на-
швидкуруч майстрували ліжка, щоб 
мобілізованим у бригаду було на 
чому спати. За це вони неймовірно 
вдячні всім, хто так швидко відгуку-
вався на їхні прохання. 

— Зараз ми постійно збираємо 
передачі та веземо їх хлопцям на 
Схід, — розповідає Зінкевич. — Ко-
жен із нашої команди вже був там 
по кілька разів. Після поїздки туди 
люди дуже міняються. Хоч у доро-
зі траплялися моменти, коли було 
дуже страшно, ми не надто думаємо 

про власний страх. Адже ставимо 
собі доволі просте запитання: а як 
тим, хто зараз під обстрілами «Гра-
дів», наскільки безпечно їм? Марш-
рут ніколи не планується з точки 
А в точку Б, намагаємося зробити 
його максимально безпечним. Є такі 
точки, куди доїхати не можемо, тож, 
довізши вантаж до блокпостів, пере-

даємо його через військових. 
Не покладаючи рук хлопці пра-

цюють на благо армії й зараз. Як 
розповідає Олексій Панасюк, сьо-
годні перед ними вже зовсім інші 
завдання — ведуть переговори про 
придбання безпілотних літачків та 
купують військовим автомобілі. 

— Зараз уже змінилася війна, — 
каже Олексій Панасюк. — Коли на 
початках стріляли зі снайперських 
гвинтівок та автоматів, то тепер 
стріляють пушки, міномети, «Гра-
ди». А тут уже бронежилет не рятує. 
Війна вийшла на інший рівень, ми 
вже переорієнтувались і намагає-
мося переорієнтувати людей, що 
сидять у кабінетах. На сьогодні вже 
стоїть потреба у професійних при-
борах нічного бачення. Часом кра-
ще не купити 10 пачок макаронів, 
а дати тих 100 гривень на придбан-
ня тепловізора, котрий захистить 
блокпост на півтора кілометра. А це 
означає, що заздалегідь можна вря-
туватися від обстрілу гранатометом, 
тож і бронежилет не згодиться. Так 
само потрібні радіостанції. Шукає-
мо невеликі безпілотні літачки, що 
можуть вести розвідувальну роботу, 
але один такий коштує щонайменше 
12 тисяч доларів. Зараз маємо пра-
цювати на випередження. 

До слова, вже створено сайт 
Володимир-Волинської 51-ї ОМБР 
— brigada51.com. Там вказані всі 
потреби військових на цей час, ве-
деться статистика зібраних коштів, 
можна дізнатися контакти для пере-
рахунку допомоги. 

Ольга УРИНА 

Банк крові курсанти і праців-
ники Волинського училища 

професійної підготовки праців-
ників міліції поповнили майже 
на 40 літрів. 

Близько 150 добровольців 
виявили бажання поділитися 
кров’ю з тими, хто боронить те-
риторіальну цілісність Батьків-
щини, беручи участь у проведен-
ні антитерористичної операції 
на Сході. 

— Ми повинні допомагати 
пораненим учасникам АТО чим 
можемо. Зараз цією допомогою 
є поповнення банку крові, яка 
може не лише покращити їхнє 
здоров’я, але й подекуди зберег-
ти життя, — наголосив курсант 
училища Віктор Літвін. 

Як інформує директор департа-
менту соцзахисту населення Во-

линської ОДА Світлана Мишковець, 
з метою надання всебічної допомоги 
сім’ям мобілізованих військовос-
лужбовців спеціалісти вивчають по-
треби, умови проживання сімей та 
за результатами проведених обсте-
жень визначають право на отриман-
ня державних соціальних допомог. 

За її словами, актуальним є пи-
тання забезпечення таких сімей па-
ливом. «Його можливо вирішити 
шляхом надання субсидії на тверде 
паливо та скраплений газ. При цьо-
му звертаю увагу на активізацію ро-
боти районних комісій із надання 
цих виплат», — зауважила Світлана 
Мишковець. 

Сім’ям, які користуються при-
родним газом, пропонуватимуть у 
зв’язку з підвищенням цін і тари-
фів на газ компенсаційну випла-
ту. «У цьому разі необхідне спри-
яння у підготовці документів як 
на районному рівні, так і на рівні 
сільських, селищних рад (вида-
ча довідок про склад сім’ї, розмір 
земельної ділянки, допомога при 

оформленні документів)», — дода-
ла посадовець. 

Наразі, за її словами, розгля-
дається питання здешевлення хар-
чування вихованцям ДНЗ, учням 
загальноосвітніх і професійно-тех-
нічних навчальних закладів, батьки 
яких служать. Таким дітям при по-
селенні в гуртожитки навчальних 
закладів області надаватиметься 
пріоритетне право. Також розгляда-
ється надання матеріальної допомо-
ги зазначеній категорії дітей у меж-
ах економії стипендіального фонду 
або за рахунок коштів спеціального 
фонду у вищих і професійно-техніч-
них навчальних закладах. 

Рішенням обласної ради внесені 
зміни до обласної цільової соціаль-
ної програми оздоровлення та від-
починку дітей і додатково виділено 
257 тисяч гривень для дітей від 7 до 
17 років із сімей мобілізованих. У 
залишку є ще 120 тисяч, тому голо-
ви РДА повинні надати пропозиції 
щодо перерозподілу цих коштів для 
оздоровлення дітей військовослуж-
бовців. 

Майбутні 
міліціонери здали 
кров 
для поранених 
у зоні АТО 
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Волиняни боргують 35 мільйонів гривень 
за природний газ 

На Волині у першому півріччі 
2014-го погіршився рівень 

оплати за спожитий газ порівняно 
з аналогічним періодом минулого 
року. Борг населення сягає майже 
35 мільйонів гривень. Така тенден-
ція пов’язана зі зростанням цін на 
газ із 1 травня, попри те, що обсяг 
споживання природного газу по 
області скоротився (порівняно з 
першою половиною 2013-го). На 
сьогодні найкраще розраховують-
ся мешканці Луцька, Луцького та 
Горохівського районів. 

«У зв’язку зі складною ситуаці-
єю в країні рекомендуємо спожи-
вачам не накопичувати боргів на-
передодні опалювального сезону. 
Адже з першими морозами обсяги 
споживання знову зростуть і піз-
ніше буде ще важче розрахуватися 
за енергоносії», — радить заступ-
ник голови правління ПАТ «Во-
линьгаз» із постачання та обліку 
газу Андрій Карпомиз. 

Щоб уникнути відключення 
газопостачання за борги, ПАТ «Во-
линьгаз» пропонує споживачам 
укласти договір реструктуризації. 

«Ми завжди йдемо назустріч 
нашим споживачам, і в разі необ-
хідності можна сплачувати старі 
борги частинами протягом обу-
мовленого періоду», — пояснює 
Андрій Карпомиз. 

Організації, які фінансуються 
з обласного і місцевого бюджетів, 
розраховуються за газ стабільно. 
Проблеми виникають в установ, 
які перебувають на утриманні 
держбюджету. Їхня заборгованість 
на перше півріччя 2014 року ста-
новить 370 тисяч гривень. Із них 
150 тисяч боргує Горохівський ко-
ледж ЛНАУ. 

Сім’ям мобілізованих передбачено пільги 
та допомоги 

Будівництво шахти № 10 
«Нововолинська» є актуальним 
питанням для керівництва області 
«Продовження будівництва шахти № 10 «Нововолинська» — 
питання № 1 у моїй роботі», — наголосив голова облдержад-
міністрації Володимир Гунчик під час оперативної наради. 
Він нагадав, що на добудову цього вугільного підприємства 
планують виділити 100 мільйонів гривень. Для цього весь 
пакет документів на місцевому рівні підготовлено, наразі 
вирішальне слово за Верховною Радою України. 

На допомогу родинам 
загиблих волинян виділять 
два мільйони 
На останній сесії обласної ради депутати по-
вернулися до розгляду питання про внесення 
змін до обласного бюджету. Пропонується 
збільшити резервний фонд обласного бюджету 
на 2 млн грн за рахунок нерозподіленої дотації 
з держбюджету. Кошти підуть на допомогу 
родинам загиблих. 

5
стільки тисяч переселенців 
зі Сходу вже звернулися до 
державних центрів зайнятості 
для працевлаштування. Про це 
повідомила міністр соціальної 
політики Людмила Денисова. 
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Як допомогти 
українській армії 

«Підприємець Семенюк 
В. П., який за часів Яну-

ковича незаконно отримав пра-
во власності на земельну ділянку 
в Тойкуті Ковельського району, 
знову почав на ній будівництво. 
Знаючи, що це місце розстрілу 
євреїв, він не зупинився, вики-
нув кістки з могил», — пише сайт 
ДП «Волинські старожитності». 

Тойкут — колишнє містечко 
Несухоїжі, в якому тривалий час 
проживала єврейська громада. 
У 1942 р. близько 2000 євреїв 
розстріляли гітлерівці. У радян-
ський час могильні плити вивез-
ли з кладовища на будівництво 
ферм. У 1990-х єврейська грома-
да поставила на місці розстрілу 
капличку і пам’ятний знак. Тери-
торія отримала статус пам’ятки 
історії місцевого значення. 

«І це все рівно не зупинило 
підприємця. Кістки він частково 
викинув, частково «прикопав» 
назад. Готуємо матеріали для 
прокуратури», — повідомляють 
археологи. 

Волонтери Костянтин Зінкевич та Олексій Панасюк 
у таборі з командиром ракетного дивізіону

Задля сприяння в організації 
захисту України та мобілізації 

ресурсів, координації зусиль для 
допомоги військовослужбовцям 
при Волинській ОДА створена 
наглядова рада, завданням якої є 
збір та розподіл коштів військо-
вим частинам, що дислокуються 
на території Волинської області. 

Голова наглядової ради — 
Павлович Григорій Григорович, 
який також очолює Волинську 
обласну організацію Української 
спілки ветеранів Афганістану. 

Прийнято рішення збір ко-
штів проводити на розрахун-
ковий рахунок цієї організації, 
а саме: Волинська обласна ор-
ганізація Української спілки 
ветеранів Афганістану, р/р 
26006050500199 у ПАТ «КБ 
Приватбанк», МФО: 303440, 
код: 20129977. 

Для узгодження питань щодо 
надання допомоги українській 
армії всі охочі можуть зверта-
тися в координаційний центр за 
телефоном: 063 020 51 77. 

На Ковельщині — 
будівництво 
на місці 
єврейського 
цвинтаря 

Володимирські волонтери за короткі терміни 
справлялись із непідйомними завданнями 

Суспільство


