
Помер екс-голова Волинської ОДА 
Борис КЛІМЧУК 
Від важкої хвороби на 64-му році життя помер 
колишній голова Волинської облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук. Про це стало відомо 
2 вересня з допису журналіста Андрія Лучика, 
який повідомив сумну новину в себе на сторінці 
в соцмережі: «Від важкої хвороби помер Борис 
Клімчук. Царство йому Небесне». 
Додамо, що колишній голова Волинської ОДА 
помер у Німеччині в лікарні, де він лікувався від 
хвороби серця. 
Борис Клімчук народився 18 березня 1951 року 
у селі Волошки Ковельського району. Двічі обі-
ймав посаду голови Волинської ОДА: з липня 
1995-го по червень 2002 року та з березня 2010-го по лютий 2014 року. 
У лютому склав свої повноваження на вимогу мітингувальників. Свою 
відставку він мотивував як виконання громадянського обов’язку заради 
збереження миру та недопущення посилення акцій протесту. 
Редакція газети «Відомості.ua» висловлює співчуття рідним і близьким. 

За останні дні російські зброй-
ні сили направили в Україну 

10–20 тисяч своїх солдатів. Про це 
повідомляє радник міністра обо-
рони України Олександр Данилюк 
на своїй сторінці у Facebook. «Ро-
сіяни загнали за ці дні в Україну 
10–20 тисяч своїх солдатів. Це на 
додаток до того, що тут уже було. 
Треба припинити грати в терба-
тальйони і почати розгортати бри-
гади в дивізії», — заявив Данилюк. 

27 серпня голова Комітету 
солдатських матерів Росії Вален-
тина Мельникова повідомила, 
що російських солдатів насиль-
но відправляють воювати на схід 
України. За її словами, на Донбасі 
перебуває 15 тисяч росіян, пише 

newsru.ua. 
А Комітет солдатських матерів 

у Ставропольському краї склав 
список із чотирьохсот поранених і 
вбитих російських військових. 

Поставка 20 тис. бронежилетів 
із Німеччини до України за-

тримується через відсутність до-
зволу на експорт. Про це пише ні-
мецька газета Die Welt. 

У червні Міноборони замови-
ло 20 тис. бронежилетів для укра-
їнської армії у німецької компанії 
Mehler Vario System, яка спеціалі-
зується на виробництві обмунди-
рування для військових та поліції. 
Наступного місяця компанія звер-
нулася до Федерального управ-
ління з контролю за експортом по 
необхідний дозвіл, але досі його не 
отримала. Те ж саме стосується і 
компанії Schuberth, в якої українці 
замовили шоломи, пише видання. 

Тому на початку серпня де-
путат Бундестагу, член комітету 
з міжнародних справ Карл-Георг 
Вельманн звернувся у письмовій 
формі до Міністерства закор-
донних справ із проханням при-
скорити процес видачі дозволу. 
У відповідь йому заявили, що за-

мовлення повинне пройти пере-
вірку в Федеральній раді безпеки 
під головуванням канцлера. Якщо 
рада ухвалить відповідне рішення, 
дозвіл буде видано. Та процес за-
твердження може забрати від двох 
до шести місяців. 

«Коли йдеться про людські 
життя, таке ставлення є абсолютно 
неприйнятним», — зазначив Вель-
манн. «Бронежилети не є зброєю. 
Вони повинні бути доставлені 
якомога швидше», — переконаний 
він. 

Водночас, як пише газета, фе-
деральний уряд демонструє меншу 
стриманість, коли йдеться про за-
безпечення курдських сил у Пів-
нічному Іраку. Зокрема, нещодав-
но вони отримали від Німеччини 
4000 бойових шоломів, 4000 бро-
нежилетів і 700 радіостанцій. 

Нагадаємо, канцлер ФРН Ан-
гела Меркель висловилася проти 
ідеї постачання Заходом озброєнь 
в Україну. 

Терпець волинських батьків і 
жінок, чиї чоловіки та сини во-

юють у зоні АТО, вже увірвався, 
вони не можуть далі терпіти не-
справедливість і бездіяльність вла-
ди. Минулої п’ятниці рідні вояків 
прийшли на позачергове засідання 
сесії обласної ради, щоб їх звер-
нення до Президента підтримали 
депутати. Батьки вимагають термі-
ново внести зміни у законодавство 
України та провести демобілізацію 
військовозобов’язаних, які були 
призвані у першу хвилю мобіліза-
ції. А також відсторонити всіх без 
винятку членів керівництва шта-
бу АТО від виконання службових 
обов’язків, звільнити з посади мі-
ністра оборони України Гелетея та 
начальника Генштабу Збройних сил 
України Муженка. 

— Ми не лише вимагаємо їх від-
ставки, — наголосив у своєму ви-
ступі батько військовослужбовця 
Ярослав Мудрик, — а й притягнення 
їх до відповідальності за рішення, 
які призвели до масової загибелі лю-
дей, що старанно приховується від 
суспільства. Наведу лише один при-
клад: офіційні втрати під Зеленопіл-
лям 11 липня — 19 чоловік, тоді як 
свідчення вцілілих у цій страшній 
трагедії військовослужбовців — 4 
«Урали», напхом напхані останками 
вояків. На жаль, такі факти мають 
місце надалі. Військове керівництво 
не розуміє, що відповідати за це буде 
саме воно. Ми, рідні військовослуж-
бовців, отримуємо правдиву інфор-
мацію безпосередньо від наших ді-
тей та чоловіків, і вона доходить до 

нас набагато швидше, ніж брехлива 
офіційна. 

Всі батьки, які виступали на се-
сії, вимагали висловити недовіру 
голові ОДА Володимиру Гунчику та 
звинуватили його у бездіяльності. 
Адже 26 серпня матері, які були у 
відчаї, бо їхні діти потрапили в ото-
чення під Іловайськом, прийшли на 
прийом до губернатора, а він їх «ви-
штовхнув» із кабінету, мовляв, за-
йнятий іншими важливими держав-
ними справами. Йому в залі батьки 
скандували «Ганьба!». 

У свою чергу Володимир Гунчик 
наголосив, що робить усе можливе 
задля повернення бійців 51-ї бри-
гади зі Сходу на місце постійної 
дислокації. Він також запропону-

вав депутатам підтримати звернен-
ня Володимир-Волинської міської 
ради, яка висловила керівництву 
держави рішучі вимоги щодо рота-
ції волинських бійців. Крім того, за 
словами губернатора, перебуваючи 
напередодні у Києві, він поклопотав, 
аби поновити на посаді командира 
51-ї ОМБ Володимира Яцківа, який 
був відсторонений від виконання 
обов’язків після трагедії під Вол-
новахою. З виступів батьків стало 
відомо, що бійці 51-ї ОМБ украй 
незадоволені нинішнім командуван-
ням, тож звернення облради було 
доповнено ще одним пунктом щодо 
повернення на посаду командира 
Володимира Яцківа. 

Людмила ШИШКО 

Починаючи з 1 вересня, шість 
німецьких бомбардувальників 

братимуть участь у патрулюванні 
військами НАТО повітряного про-
стору над країнами Балтії. Про це 
повідомило у неділю, 31 серпня, 
інформагентство DPA. 

«Їх залучення до цієї місії ста-
ло реакцією на події в Україні. Вже 
навесні кількість літаків, які па-
трулюють повітряний простір над 
Литвою, Латвією та Естонією, було 
збільшено з чотирьох до 16», — за-
значає агентство. 

Окрім ФРН, до моніторингу 
повітряного простору будуть за-
лучені також Португалія, Канада 
та Нідерланди. Поточна місія ні-
мецьких військовослужбовців, які 
переймають естафету в данців, має 

тривати, за даними Бундесверу, 4 
місяці. 

Йдеться про додаткові сили, 
які країни-члени НАТО надси-
лають до балтійських країн від 
початку розгортання російської 
агресії в Україні, підкреслює DPA. 

Як пише Deutche Welle, Ес-
тонія, Латвія, Литва та Польща 
останнім часом часто висловлю-
ють побоювання щодо можливої 
агресії з боку Росії. 

Від НАТО та окремих його 
країн-членів уже неодноразово 
лунали запевнення на адресу цих 
країн у неодмінній реакції Альян-
су в разі появи реальної загрози. 
Востаннє солдати Бундесверу бра-
ли участь у контрольних польотах 
над Балтією 2009 року. 
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Німеччина розпочала патрулювання 
повітряного простору країн Балтії 

Українську армію чекає 
переозброєння 
Українська армія отримає високотехнологічну зброю. Про це 
заявив Петро Порошенко, виступаючи перед учнями військо-
вого ліцею імені Богуна, повідомляє його прес-служба. «Пре-
зидент також наголосив, що українське військо завжди буде 
об’єктом першочергової уваги. Армію очікує переозброєння, а 
поява високотехнологічної зброї потребує не лише військового 
хисту, але й високого інтелектуального рівня», — сказано у 
повідомленні. Як відомо, в суботу після переговорів із лідерами 
Євросоюзу в Брюсселі Порошенко заявив, що деякі країни ЄС 
погодилися надати Україні несмертельну зброю. 

14
на стільки відсотків у результа-
ті спільних заходів ЄС та Укра-
їни зріс імпорт українських 
товарів в країни Євросоюзу. 
Про це заявив президент 
Європейської комісії Жозе 
Мануель Баррозу.

Саміт Європейського Союзу в 
Брюсселі, що відбувся 30 серпня, 
завершився практично одностай-
ним рішенням про надання Україні 
військової допомоги у вигляді най-
сучаснішої зброї, що випускається 
на континенті. 

Також країні буде виділена фі-
нансова допомога для боротьби 

з російською агресією. Про це на 
прес-конференції в бельгійській сто-
лиці повідомив Президент України 
Петро Порошенко. 

За його словами, йдеться про 
високотехнологічну зброю несмер-
тельної дії найсучасніших зразків і 
найвищої якості. Які саме озброєн-
ня будуть надані Євросоюзом, По-
рошенко не уточнив, але зрозуміло, 

що до нелетальної зброї можуть 
бути зараховані, наприклад, засо-
би розвідки, радіолокації, радіое-
лектронної боротьби, транспорту, а 
також захисна і тактична армійська 
амуніція. 

Що ж до фінансового пакета, то 
він також вельми вагомий. Євро-
пейський Союз виділив Україні кре-
дит на оборону в розмірі 1 мільярда 
євро. Ще 250 мільйонів євро країна 
отримає безоплатно до кінця року. 

А ось Росію, що почала про-
ти України неоголошену військову 
агресію, було одностайно вирішено 
суворо покарати. Проти неї ЄС вво-
дить черговий, іще більш жорсткий 
етап секторальних економічних 
санкцій. Які саме заходи вжито, буде 
повідомлено вже найближчим ча-
сом. 

Нагадаємо, що, згідно з повідо-
мленням бізнес-видання Bloomberg, 
джерела в уряді Великобританії го-
ворили про можливість від’єднання 
Росії від міжнародної системи бан-
ківських розрахунків SWIFT. Цей за-
хід здатний викликати в РФ повний 
параліч усієї фінансової системи че-
рез неможливість проведення бан-
ківських платежів. Чи опинився він 
у підсумковому списку нових санк-
цій, у Європейському Союзі поки не 
повідомили. 
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Батьки військовослужбовців висловили недовіру 
голові Волинської ОДА 

Україна отримає військову допомогу і від США 

Сполучені Штати також гаранту-
ють співпрацю на рівні експер-

тів із оборонних відомств. 
Україна отримає від США шо-

ломи, роботів зі знешкодження бо-
єприпасів, радіоприймачі, бронежи-
лети, індивідуальні аптечки, спальні 
килимки та куртки. У найближчі 
тижні будуть спрямовані прилади 
нічного бачення, тепловізори і до-
даткові радіостанції. 

Крім того, підтримку отримає 
і Державна прикордонна служба 

України: одяг, намети, генератори 
малої потужності, ручні паливні на-
соси, інженерне обладнання, засоби 
зв’язку, транспортні засоби, індивіду-
альне тактичне спорядження і засоби 
спостереження. В останні поставки 
увійшли: екскаватори, автокрани, 
тепловізори, обладнання відеоспос-
тереження, засоби зв’язку, палатки, 
колючий дріт, спальні мішки і невели-
кі електрогенератори. В майбутньому 
США поставлять додаткову техніку 
й обладнання відеоспостереження, 

вантажівки і малі патрульні судна. 
Крім цього, експерти Міністер-

ства оборони США зустрінуться з 
українськими колегами для оцінки 
конкретних заходів і програм, спря-
мованих на оборону. 

Міноборони та Державний де-
партамент використовують 19 міль-
йонів доларів із Глобального резерв-
ного фонду безпеки для підготовки 
й оснащення Національної гвардії 
України. Очікується, що навчання 
розпочнеться у 2015 році.

Події

У Харкові на заводі 
простоюють сотні танків 
«Готових уже до бою, тільки заправте і завантажте 
їх боєприпасами. І це не старі Т-64 і Т-72 зі складів. 
Це нові танки, з сучасною оптикою, системою 
спостереження та зв’язку, — повідомляє на своїй 
сторінці у «Фейсбук» Юрій Косотуров. — Чому 
ці танки не на строю української армії? Нашою 
державою керують дебіли? Або вони підготовлені 
для російської армії, а наше військове 
міністерство просто чекає, коли росіяни прийдуть 
по них колонами своїх танків?» 

Євросоюз прийняв рішення надати 
Україні військову допомогу 

Радник міністра оборони заявив, що Росія 
направила в Україну 10–20 тисяч солдатів 

Німеччина затримує бронежилети 
для України 


