
Про це на своїй сторінці в 
Facebook повідомив заступ-

ник голови Дніпропетровської об-
лдержадміністрації Борис Філатов.

«Ще одна історія цієї війни. 

Вову Парасюка — героя Майдану 
і символ Опору — поранило в го-
лову осколком і контузило. Його 
взяли в полон російські кадрові 
військові. Передали чеченам. Ті 
намагалися принижувати. Зрива-
ли православний хрест. Вова не 
дав це зробити. Сказав, що мати 
подарувала», — написав він. 

«Потім чечени повернули його 
російським десантникам. Ті ви-
везли його в Росію! Там його до-
питували ГРУшники. І так і не зро-
зуміли, хто він! Вова перехитрив 
їх! Потім Вову повернули назад в 
Україну і передали ДНРівцям. Ті 
теж не зрозуміли, хто їм попався, 
і віддали його нашим», — зазначив 
заступник голови Дніпропетров-
ської облдержадміністрації. 

«Вова зараз спить. У нього все 
добре. А я вже бачу той день, коли 
з росіян у Росії кадировці почнуть 
знову зривати хрести... Хоча хрес-
та на них, схоже, давно вже не-
має...» — підсумував Філатов. 

Депутати Волиньради ухвали-
ли Звернення до Президента 

України щодо визнання бійців до-
бровольчих батальйонів, що про-
ходять службу на сході та півдні 
України, учасниками антитеро-
ристичної операції. Адже надхо-
дять численні звернення від ро-
дичів вояків щодо труднощів при 
оформленні документів, необхід-
них для забезпечення належного 
соціального захисту. 

Такого роду проблеми най-
більш болючі для категорії вдів та 
спадкоємців загиблих бійців до-
бровольчих батальйонів, які через 
формальну невизначеність їхнього 
статусу не можуть здійснити від-
повідного оформлення пенсій та 
інших соціальних виплат. 

Держава де-факто визнає ді-

яльність добровольчих батальйо-
нів, а де-юре — останні досі зали-
шаються на рівні напівлегальних 
збройних формувань. 
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Україна щоденно 
вимикатиме Криму світло 
на 6 годин 
Українська держкомпанія «Укренерго» на період 
із 2 по 30 вересня вводить обмеження поставок 
електроенергії Криму магістральними мережами з 
материка: щодня на 6 годин подання електроенергії 
до Криму буде повністю припинене. Про це 
повідомляє «Кримінформ» із посиланням на джерело 
в Кримській електроенергетичній системі. 

1,1
У школі зібрали кошти 
для родини загиблого 
на Сході 
1 вересня з ініціативи батьківської громади 
навчально-виховного комплексу № 9 міста Луцька 
було зібрано 9 тисяч 232 гривні для родини 
загиблого в антитерористичній операції Сергія 
Гулюка. Адже саме у цій школі навчаються сини 
героя  — Максим і Денис Гулюки. Розпочалася 
благодійна акція під час урочистої лінійки з нагоди 
Дня знань і тривала протягом дня. 

на стільки відсотків протягом 
липня 2014-го зменшилася 
заборгованість населення за 
оплату житлово-комунальних 
послуг   — до 11 млрд 32 млн 
246 тис. грн — порівняно з 
червнем цього року. 

Волинь знову оплакує своїх героїв! 

Ледь не щотижня на Волинь зі 
Сходу приходять сумні звістки про 
загибель наших земляків. За офіцій-
ною інформацією, на Донбасі вже 
поклали життя більше 60 волинян. 
Щоразу священнослужителі про-
сять Бога, аби лиш це були останні 
похорони молодих українських 
героїв. Але ж ні, для Волині знову і 
знову настають чорні дні. 

Пекельний котел під Іловай-
ськом став справжньою трагедією 
для українців. Масштаб якої поки 
не беруться оцінювати, так само, як 
і не говорять про точну кількість за-
гиблих. За даними ЗМІ, лише під час 
обстрілу так званого гуманітарного 
коридору полягло понад 100 наших 
військових. Пеклом став Іловайськ 
і для волинян. За інформацією во-
лонтерів, там загинуло близько 19 
наших земляків, але це далеко не 

точна цифра, оскільки доля кількох 
десятків солдатів поки невідома. На 
початку тижня на Волинь привезли 
одразу дев’ятьох загиблих бійців. 

Першого дня осені краяни опла-
кували аж п’ятьох своїх героїв. Так, 
у селі Підгайці проводили в останню 
путь міліціонера взводу № 1 роти па-
трульної служби міліції особливого 
призначення «Світязь» УМВС Укра-
їни у Волинській області Володими-
ра Іщука. Він був смертельно пора-
нений під час обстрілу блокпоста під 
Іловайськом. У загиблого лишилися 
дружина, трирічний син і 8-місячна 
донечка. 

Тривожним було 1 вересня й у 
Нововолинську та на Іваничівщині. 
Шахтарське місто прощалось із бій-
цем 51-ї ОМБР Сергієм Бугайчуком, 
якому невдовзі мало виповнитися 26 
років. Ховали цього дня і Володими-
ра Пушкарука. За інформацією «Но-

воволинська ділового», 42-річний 
чоловік загинув за Україну в складі 
добровольчого батальйону «Дон-
бас». 

Укотре лунали поминальні 
дзвони у Луцьку. Лишень 30 серпня 
прощались із 23-річним Максимом 
Шульгою. А уже 1 вересня оплаку-
вали  ще  двох  зовсім  юних  героїв-
захисників  —  бійців  51-ї  окремої 
механізованої бригади 20-річного 
Лучука Романа та 24-річного Юрія 
Оніщука. 

Панахиду за загиблими відспіва-
ли у Свято-Троїцькому кафедраль-
ному соборі міста. 

— Ми знову прийшли в цей 
храм, щоб помолитися, проводжаю-
чи в останню дорогу кращих наших 
синів, героїв України, людей, які зі 
своїми друзями, побратимами за-
хищали нашу країну, — звернувся 
до рідних загиблих і всіх присутніх 
на панахиді митрополит Луцький 
і Волинський УПЦ КП Михаїл. — 
Ми підбираємо слова втішання для 
родин. Ми поділяємо з вами цю 
скорботу, це горе, цей біль, який ви 
відчуваєте у своєму серці, тому що 
це і наш біль. Тепер пробуджується 
наша українська свідомість, і ми не 
говоримо «знову одного застріли-
ли», а кажемо — «горе прийшло в 
область». І незалежно, з якого міста 
був загиблий, сльоза котиться в усіх 
волинян, бо це наш біль і немає лю-
дей сторонніх і чужих. Бо не за при-
ватне вони загинули, а за нашу зем-
лю, за нашу Україну! 

Митрополит укотре попросив 
Всевишнього, аби врешті на Волинь 
перестали привозити труни зі Сходу. 
Звісно, дуже хотілося б, щоби слова 
священнослужителя дійшли до Бога. 
Та інформація, що надходить від во-
лонтерів, змушує тривожитися, бо 
ситуація з хлопцями з 51-ї МБР ви-
дається вкрай важкою. Як пише во-
лонтер Наталя Соколова, за заявами 
батьків, більше 100 вояків перебуває 
в полоні, дуже багато поранених і до 
10 волинських бійців лишаються не-
впізнаними в моргах на Сході. 

Ольга УРИНА 

Бійцям добровольчих батальйонів 
необхідний статус учасників АТО 

Герой Майдану перехитрив терористів, 
співробітників ГРУ РФ і вирвався з полону

Свободівці доставили п’ять тонн матеріальної допомоги бійцям мобільної прикордонної комендатури та воякам 
під Луганськом

30 серпня Волинський комітет 
гуманітарного забезпечення 

війська на чолі з головою Сергієм 
Кобою доставив бійцям-землякам із 
мобільної прикордонної комендату-
ри 5 тонн матеріальної допомоги та 
інші речі. 

Наразі прикордонники базують-
ся на Володимир-Волинському полі-
гоні, але будь-якої хвилини можуть 
бути відправлені в зону бойових дій. 

Серед матеріальної допомо-
ги: три тонни питної бутильованої 
води, дві тонни продуктів довготри-
валого зберігання (крупи, цукор, 
сало, консервація, варення, мед, ма-

каронні вироби), а також ліхтарики 
та речові сумки. 

«Зустрів багато побратимів, 
свого однокласника, а також Олек-
сандра Приступу — товариша, по-
братима, свободівця. Хлопці, бере-
жіть себе — це найголовніше, і всі 
до одного повертайтеся додому, до 
нашого рідного краю», — побажав 
Сергій Коба. 

Волинський комітет гуманітар-
ного забезпечення війська вислов-
лює щиру подяку всім, хто долучив-
ся до збору матеріальної допомоги: 
держлісгоспам області, Володимир-
Волинському хлібозаводу, громаді 

Володимира-Волинського, підпри-
ємцям, священикам собору Різдва 
Христового. 

Напередодні, 28 серпня, голова 
Любомльської райради свободівець 
Микола Сушик доставив близько 
30 тонн продуктів і води для укра-
їнських військових у місто Щастя 
Луганської області, які були зібрані 
Волинським гуманітарним коміте-
том у Любомльському, Ковельсько-
му та Луцькому районах Волинської 
області. 

Громада Любомльського, Ко-
вельського та Луцького районів 
активно долучилася до збору гу-

манітарного вантажу для україн-
ських військових, які протистоять 
російським загарбникам на Сході. 
Автомобіль для доставки зібраних 
продуктів і води надав заступник 
голови Володимир-Волинської рай-
ради свободівець Павло Карпюк. А 
підприємець Олександр Затіряха за-
правив авто 200 літрами палива. 

«Коли ми прибули до Щастя, нас 
зустрів боєць загону «Айдар», сво-
бодівець, який і скерував автомо-
біль до місця призначення. Вдалося 
поспілкуватися з українськими бій-
цями,  які  протистоять  путінській  
чумі на Сході. Солдати запевняли, 

що здавати українську землю во-
рогу не збираються і воюють задля 
перемоги. Однак висловлювали на-
рікання на відсутність належної 
державної підтримки та реального 
розуміння того, що насправді від-
бувається на фронті, з боку вищих 
ешелонів влади і верховного коман-
дування», — розповів про свої вра-
ження Микола Сушик. 


