
— Ви вирішили балотуватися 
до Верховної Ради України, з огля-
ду на ситуацію в нашій державі, 
коли триває справжня війна, це 
велика відповідальність. Чи не бої-
теся ви цієї відповідальності? 

— Я розумію цю відповідаль-
ність, відповідальність перед ге-
роями Небесної сотні, перед тими 
тисячами українців, із якими поруч 
стояв на Майдані, перед загиблими 
та живими захисниками України 
в новітній війні. Зрадити їх — це 
зрадити себе, зрадити Батьківщи-
ну, змарнувати історичний шанс 
змінити нашу країну. Розуміючи й 
усвідомлюючи все це, беру на себе 
зобов’язання виправдати довіру лу-
чан, бути гідним виконувачем волі 
людей, працювати заради України 
та українців, не шкодувати себе на 

ниві служіння народу, використати 
всі свої знання, весь свій життєвий 
досвід заради розбудови Української 
держави, гідного майбутнього Укра-
їнського народу. 

— Суспільство розуміє необхід-
ність оновлення парламенту, втім, 
чи можливі в нинішніх умовах 
справді якісні зміни? 

— Народ давно бачить, що піс-
ля кожних виборів склад парламен-
ту змінюється, а ситуація у країні 
не змінюється. Тому що, змінивши 
депутатів, ми не змінюємо систему 
влади, орієнтовану на захист тих, 
хто не знає куди дівати гроші, та ще 
й за рахунок тих, хто не має можли-
вості їх легально і цивілізовано за-
робити. Розірвати цей ланцюг необ-
хідно вже зараз. 

Нова українська політика має 

початися з якісно нового парламен-
ту. В який мають увійти люди, що 
відповідають трьом основним кри-
теріям: професіоналізм, порядність, 
патріотизм. Люди, які готові зруйну-
вати стару систему і збудувати нову, 
що буде спрямована на відстоюван-
ня інтересів усіх українців, а не лише 
мільйонерів. Лише такі депутати 
здатні виконати вимоги, за які сто-
яв Майдан, розпочати перезаванта-
ження та реформування країни. 

— Як вважаєте, які рішення Вер-
ховної Ради України зараз найбільш 
потрібні? Чи є у Вас чіткий план дій 
роботи у новому парламенті? 

— Коли вмирають тисячі укра-
їнських воїнів, коли ворог загарбує 
наші землі, коли обстрілюють наші 
міста з мінометів, гармат та реактив-
ної артилерії, то це аж ніяк не АТО, 
а реальна війна. І парламент має це 
визнати і вживати адекватні кроки. 
Перше питання порядку денного но-
вообраної Верховної Ради — скасу-
вання ганебних законів, прийнятих 
16 вересня. Ми зобов’язані запо-
чаткувати впровадження справжніх 
реформ, повного перезавантаження 
країни та люстрацію усіх гілок вла-
ди. Парламент має негайно розпоча-
ти імплементацію Угоди про асоціа-
цію з ЄС та конструктивний діалог 
про вступ до НАТО. 

Влада досі не змінила свій статус 
із «пана» на «слугу» людей. Для цьо-
го потрібен прямий вплив громади 
на депутатів і посадовців, необхідні 
закони, що дозволять громаді по-
вністю контролювати своїх обранців 
і відкликати їх, якщо ті не справля-
ються зі своєю роботою, змінюють 
позицію чи ігнорують вимоги своїх 
виборців. 

Нині дуже складно звільнити 
посадовця, навіть коли є інформа-
ція, що він причетний до коруп-
ційних схем. Закон їх захищає. На-
томість посадовець, чиновник має 
бути найменш захищеною верствою 
населення, тоді він буде напряму за-
лежати від громади чи окремо взятої 
людини та намагатися так працюва-
ти, щоб люди не мали претензій до 
якості його роботи і професійного 
рівня. 

— Чому Ви вважаєте, що зако-
ни 16 вересня «Про особливий по-
рядок місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Лу-
ганської областей» і «Про амністію 

учасників незаконних збройних 
формувань» потрібно скасувати? 

— Суспільство назвало ці ухва-
ли «законами про капітуляцію». 
Фактично цим рішенням парламен-
ту частину своєї території ми пере-
дали Росії, й тепер у нас буде своє 
Придністров’я. Тих, хто вбивав, 
скоював воєнні злочини, ґвалтував і 
грабував людей, звільнили від відпо-
відальності. Російські війська і нада-
лі можуть безперешкодно залишати-
ся на території України. Ганебними 
«законами Путіна» депутати визнали 
і легалізували ЛНР і ДНР, узаконили 
їхні терористичні угрупування. 

Жодна країна світу, яка не ви-
знала себе переможеною, ніколи не 
платить данину загарбнику. Навіть 
маленькі Грузія та Молдова не пого-
дилися на такі кабальні умови, щоб 
легітимізувати бандформування та 
ще й узяти на себе їх фінансуван-
ня, чи взяти на себе всі соціальні 
виплати на тимчасово окупованих 
територіях, де по суті не можна ці 
виплати проконтролювати. Ці зако-
ни фактично є капітуляцією. Нам не 
потрібна консервація війни, нам по-
трібен реальний мир. 

— Ви критикуєте ці закони, чи 
означає це, що ВО «Батьківщина» 
перейшла в опозицію до Президен-
та Порошенка, Прем’єр-міністра 
Яценюка? 

— В жодному разі. ВО «Бать-
ківщина» не в опозиції до чинної 
влади, але ми маємо принципову 
позицію щодо ситуації в країні. Всі 
дії влади ми зобов’язані оцінювати 
через призму інтересів держави та 
українського народу й адекватно 
реагувати на всі прорахунки ниніш-
нього керівництва. Ми не можемо 
керуватися правилом, що війна все 
спише. Це не наше гасло. Ми готові 
підставити Президенту плече, але ці 
закони — це ніж у спину для країни, 
порушення суверенітету і територі-
альної цілісності. Лакмусовим па-
пірцем для людей має стати спільне 
голосування за ці закони депутатів 
від влади та регіоналів і комуністів 
— прислужників Путіна. 

— Про ситуацію на фронті. Як 
Ви вважаєте, чому маємо такі ве-
ликі втрати й чи можливо цьому 
якось зарадити? 

— Втрата кожного патріота — це 
дуже боляче для кожного з нас, для 
всіх українців, уже не кажу про рід-

них і близьких загиблих. Найгірше 
ж, коли хлопці гинуть через відсут-
ність важкої техніки й озброєння, 
засобів захисту і забезпечення, вна-
слідок зради та непрофесіоналізму 
військового керівництва. Сучасну 
українську армію нині вирізняє не-
зламний дух справжніх патріотів. 
Армія вчиться воювати в умовах 
реальної війни. Та разом із тим хто 
відповість за необов’язкові жертви? 
ВО «Батьківщина» вимагає, щоб за 
реальні прорахунки, що призвели 
до величезних людських втрат, був 
відправлений у відставку міністр 
оборони Гелетей. Вважаю, що факт 
його перебування на посаді демора-
лізує солдатів, а це загрожує безпеці 
країни. Військо має очолити патріот, 
професіонал, бойовий офіцер, що 
має беззаперечний авторитет. 

— Минулі декілька виборчих 
кампаній кандидати активно ку-
пували голоси за різними «тари-
фами»: продуктових наборів, пе-
рерахувань на банківські картки, 
банальної купівлі за готівку. Чи 
зіграє ця карта під час нинішньої 
виборчої кампанії? 

— Настав час говорити про пер-
сональну відповідальність кожного 
за голосування. Хай моральну, але 
відповідальність. Хоч історія не має 
умовного способу, але давайте уяви-
мо, що на президентських виборах 
2010 року люди проігнорували би 
заклики голосувати «проти всіх», не 
голосували б за гроші, що всі при-
йшли би на вибори та підтримали 
демократичного кандидата і за ре-
зультатами виборів Президентом 
України стала б Юлія Тимошенко. 
Якби так сталося, то і Крим лишив-
ся б у складі України, і не було б 
Євромайдану, а Україна вже була б 
асоційованим членом Євросоюзу, та, 
головне, не було би цієї жахливої ві-
йни і не було б жертв. Усі ці «проти-
всіхи» та голосувальники за гроші, 
всі, хто не ходить на вибори, мають 
розуміти, що і їхня частка вини є у 
цій біді. Війна не закінчиться, коли 
й далі люди будуть торгувати сум-
лінням. 

Утім, я переконаний, що україн-
ський народ після Революції гідності 
не допустить ні голосувань за гроші, 
ні політтехнологічного ошуканства, 
ні електоральної пасивності. Надто 
висока ціна зневаги до виборів та 
особистого голосування.

Під час патрулювання на митниці 
групи «самооборонівців» на чолі 

з керівником відділу протидії коруп-
ції «Самооборони» Волині Богданом 
Томчуком та працівниками УДАІ у 
Волинській області був виявлений 
бус марки Mercedes 5677. 

Як розповідає Томчук, авто ви-
кликало підозру, адже не поїхало 
типовою дорогою, а чомусь почало 
звертати у поле. В результаті тран-
спорт зупинили. У ньому було вияв-
лено кількасот пачок відеореєстра-
торів, які, за попередньою оцінкою, 
загалом коштують більше 10 мільйо-
нів гривень. Документів на товар у 
водія, звісно ж, не було. Більше того, 
Богдан Томчук заявив, що йому про-
понували хабар у розмірі трьох із 
половиною мільйонів гривень, аби 
самооборонівці пропустили товар. 
Таку пропозицію він категорично 
відкинув і довів до відома про це пра-
воохоронні органи у свідченнях до 
кримінального провадження, яке від-
крили за фактом порушення. 

Зі слів начальника УДАІ у Волин-
ській області Андрія Кравчені, авто 
порушника закону разом із товаром 
було доставлене до міськрайвідділу 
міліції міста Володимира-Волинсько-
го та передане у руки слідчих. Сам же 
Кравченя додав, що за останні десять 

днів ними було спіймано 13  автомо-
білів із різного роду контрабандною 
продукцією. 

«Самооборонівці» повідомили, 
що через їхнє патрулювання поча-
лися конфлікти із місцевими жите-
лями. Зокрема, під час виявлення 
зазначеної контрабанди на одного з 
них напустили пса. Раніше приїзди-
ли невідомі особи, які погрожували і 
казали прямим текстом: «Ви нам за-
важаєте!». 

«На митниці стоять кілометрові 
черги, в поляків забиті всі стоянки 
машинами», — каже «самообороні-
вець» Андрій Хведчак і констатує, що 
тільки через це одне затримане авто 
державний бюджет недоотримав би 
два з половиною мільйони гривень. 
«А це чиясь заробітна платня, пенсія, 
кошти на армію», — додає «самообо-
ронівець». 

Хведчак засвідчує те, що «при-
їжджали групи людей, які навіть по-
грожували і працівникам міліції, і 
«самооборонівцям». Так, раніше, ще 
до факту виявлення контрабанди на 
десять мільйонів, до патрульної групи 
Самооборони приїхала група чолові-
ків у складі 10 машин. Довелося захи-
щати групу і скликати всіх активістів 
із області. Коли приїхала ще більша 
кількість «самооборонівців», моло-

дики, найімовірніше, місцеві жителі, 
зацікавлені у трафіку контрабанди, 
розійшлися. 

А ще був випадок, коли «само-
оборонівців» пробували звинуватити 
у тому, що вони перебувають у стані 
алкогольного сп’яніння під час спіль-
ного патрулювання з міліцією на мит-
ному посту. Щоб не було ніяких за-
питань, активісти виїхали до лікарні, 
здали всі необхідні аналізи. За резуль-
татами нічого не було виявлено. 

«Всі знають, що контрабанда 
приносить багато всяких грошей — і 
українських, і іноземних. Я не можу 
назвати точну цифру за день чи за 
тиждень. Але уявіть, який це тіньовий 
бізнес! І оскільки Майдан поставив 
перед суспільством інші планки, інші 
висоти… Ми, як люди, які відстою-
ють ті ідеали й цінності, задля яких 
люди вмирали взимку, задля яких 
люди йдуть на фронт, —ми мусимо 
продовжувати цю лінію поведінки. 
Мусимо самовільно відпрацьовувати 
за всіма цими ганебними явищами, 
які провела державна система за часи 
сатрапії. Будемо надіятися, що це буде 
невеликий крок, щоб система зміни-
лася. Ми не можемо змінити все за 
раз. Для того щоб змінювати ситуа-
цію в цілому на краще», — підсумував 
координатор «Самооборони» Волині. 
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Самооборонівці спільно з міліцією затримали контрабанди 
на 10 мільйонів гривень

Свободівці придбали 
для батальйону «Азов» авто 
Волинські свободівці зібрали кошти і придбали для 
потреб батальйону «Азов» автомобіль «Крайслер 
Вояджер». На прохання волинських бійців, які воюють 
проти російських окупантів у добровольчому баталь-
йоні «Азов», відповідні кошти акумулювали голова 
волинської «Свободи», народний депутат України 
Анатолій Вітів і його заступник, а нині кандидат у на-
родні депутати України по Луцькому мажоритарному 
виборчому округу № 22 Олександр Пирожик. 

Служба безпеки України отримала 
два автомобілі Peugeot Expert 
Благодійний фонд «Волинь-2104» продовжує творити добрі 
справи. Днями його меценати передали на потреби Служби 
безпеки України два автомобілі марки Peugeot Expert. Ці 
транспортні засоби надані задля підвищення рівня бойо-
вої та мобілізаційної готовності підрозділів ЦСО «Альфа», 
ефективності їхніх дій у надзвичайних ситуаціях, у  т.  ч.  
терористичного  характеру.  Меценати  фонду  «Волинь-2014»  
закликають  усіх  небайдужих  приєднуватися  до  співпраці. 

13,7
стільки відсотків із початку року 
становила базова інфляція, у 
вересні її показник сягав 2,7% 
відповідно до серпня 2014 року 
(без урахування Криму та Се-
вастополя). Про це повідомляє 
Державна служба статистики. 
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Григорій ПУСТОВІТ: Нам не потрібна консервація 
війни, нам потрібен реальний мир 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль CHEVROLET CAPTIVA, 2008 р.в., державний № АС 00-76 АС. 
Пробіг – 307000 км., двигун – 2405 см.куб., колір – червоний, тип – легковий.
Первісна вартість – 161109,00 грн., сума зносу – 116044,89 грн., залишкова вартість  – 
45064,11 грн. Характеристика технічного стану: передня підвіска – потребує технічного 
обслуговування; рульове управління – потребує технічного обслуговування; кузов – 
охоплений корозією, салон – зношена обшивка. Початкова ціна – 47002,03 грн. в т.ч. ПДВ. 
Балансоутримувач: КП „Санаторій матері і дитини „Пролісок”. Код ЄДРПОУ – 20140252. 
Грошові кошти в розмірі 4701,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукці-
ону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: р/р 
26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: 
ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. Аукціон відбудеться через 20 
днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін 
прийняття заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку аукціону. З питань 
подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання іншої додаткової 
інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний центр” за вищевказаною адресою 
в робочі дні з 09.00.год. до 16.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайо-
митися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за місцем його 
знаходження (с.Грем’яче, Ківерцівського району, Волинської області).

 ОГОЛОШЕННЯ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, 
що належить територіальній громаді сіл, селищ, міст району  

в особі Ковельської міської ради Волинської області:
Продавець — Ковельська міська  рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 04051313.
лот І – підсобне приміщення з гаражем загальною площею 124,9кв.м.  
Місцерозташування – вул. Ветеранів, 22-А, м. Ковель, Волинської області.
Рік побудови – 1976, загальна площа – 124,9 кв.м.,  площа забудови – 156,0 кв.м., об’єм – 
421 куб.м., кількість поверхів -1, група капітальності – ІІ.  Конструктивні елементи: фунда-
менти – бетонні; стіни – цегляні; перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля 
– азбестоцементні листа; підлога – дерев’яна; двері, вікна – дерев’яні; оздоблювальні 
роботи – штукатурка; інженерне обладнання - відсутнє. Середньозважений фізичний 
знос – 55%.  Початкова ціна лоту – 113409,60 грн. з урахуванням ПДВ. Умови — витрати 
на підготовку об’єкта до приватизаціїї, організації та проведення аукціону, а також сплати 
податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, пов’язаних з нотаріальним 
посвідченням договору купівлі-продажу майна покласти на переможця аукціону. Када-
стровий номер земельної ділянки – 0710400000:08:012:0023. Питання землекористування 
вирішується покупцем після укладання договору купівлі-продажу відповідно до вимог 
ст.91 Земельного кодексу України.  Грошові кошти в розмірі 11341,00 грн., що становить 
10% від початкової ціни об’єкта аукціону та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. 
вносяться на:  р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код 
21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”.  Аукціон 
відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 
13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку 
аукціону. З питань подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання 
іншої додаткової інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний центр” за вищев-
казаною адресою в робочі дні з 09.00.год. до 16.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065. Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 17.00. год. за 
місцем його знаходження (вул. Ветеранів, 22-А, м. Ковель, Волинської області).


