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стільки мільйонів щодня витрачає Кремль на існування проекту «Новоросія». Це випливає з
кошторису, котрий потрапив до
журналістів. Документ передали
для публікації люди з оточення
екс-нардепа Олега Царьова.
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За жовтень поточного року бізнес-спільнота міста
Луцька і Луцького району перерахувала 122,5 мільйона
гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися
на 16,5 мільйона гривень, додатково мобілізовано
12,5 мільйона гривень.
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Бійці із Запоріжжя
повернулися
додому

«Приватбанк»
відкрив
вільний продаж
залізничних
квитків на
новорічні свята

Героїв звинувачують у дезертирстві
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етро Порошенко своїми розпорядженнями звільнив із обійманих
посад 11 голів районних
державних адміністрацій
у Волинській області. Ця
інформація розміщена на
сайті Президента.
Зокрема,
звільнено
чільників Любешівської
районної державної адміністрації О. І. Куха, Локачинської — О. К. Лінник,
Ковельської — Ю. П. Поліщука,
Ківерцівської
—
А. М. Сопросюка,
Камінь-Каширської
—
С. О. Дмитрука,
Іваничівської — А. А. Бадзюня,
Горохівської — С. С. Годлевського,
ВолодимирВолинської — В. О. Савчука,
Рожищенської
— В. В. Дулюка, Турійської — Л. В. Марчанчина
та голову Шацької райдержадміністрації
—
О. С. Куська.
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П

на 2015 рік по місяцях

брова вручив ключі та документи від машини командирові роти
«Світязь» Олександру Фацевичу.
Побажав «Світязю» успішно виконати всі поставлені завдання
та зі збереженням життя кожного бійця повернутися на Волинь.
«Ми вас чекаємо, цінимо та любимо. Нехай вас оберігає цей
автомобіль та нехай вас оберігає
Бог», — зазначив він.
У свою чергу командир роти
Олександр Фацевич подякував
за такий подарунок і повідомив,
що цей бронеавтомобіль має
найвищий ступінь захисту: «Він
не захистить нас від протитанкових гранатометів, але збереже
життя бійців від осколків та автоматичної зброї».

Кількість
комплектів

лагодійний
фонд
«Волинь-2014» для потреб роти
міліції особливого призначення
«Світязь» УМВС України у Волинській області передав броньований автомобіль МercedesBenz 709 D. Інкасаторський бус
придбали в Німеччині, де він
слугував для перевезення коштів
та дорогоцінних металів.
Волинські меценати його переобладнали на ТзОВ «Волиньзерно-продукт»:
встановили
крісла на 13 посадочних місць,
наварили захист на колеса та
радіатор, а також вмонтували
пічку для підігріву салону та підвіску для нош.
Член правління фонду, керівник ТзОВ «П’ятидні» Валерій Ді-
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Благодійний фонд «Волинь-2014» купив
«Світязю» бронеавтомобіль

Тетяна АДАМОВИЧ

На газету

Солдатів узялися захищати батьки, дружини, журналісти, громадські активісти і правозахисники.
Делегація кілька діб поспіль провела
у Генпрокуратурі, а батьки навіть
оголошували голодування. Врештірешт справа зрушила з місця: спочатку «достукалися» до Віталія Яре-

риватбанк» відкрив продаж залізничних квитків
на найпопулярніші напрямки в
новорічні свята — Львів, ІваноФранківськ, Ужгород, а також в
Одесу та за кордон. Як повідомили в банку, сьогодні вибрати
та купити квиток можна в одній
із 15 000 залізничних кас у відділеннях і терміналах самообслуговування «Приватбанку», а
також в інтернет-касі bilet.pb.ua
та Інтернет-банку «Приват24».
«Зазвичай квитки на популярні напрямки на поїздки
швидко розходяться, а покупка
через «Приватбанк» дає можливість усім нашим клієнтам
заздалегідь спланувати поїздку, — каже керівник напрямку
«Платежі та перекази» «Приватбанку» Михайло Рогальський.
— На відміну від вокзальних
кас, у нас можна купити квиток
без черги, обрати зручний вагон
і місце в поїзді. Окрім того, ми
забезпечуємо підтримку клієнтів до посадки у вагон». Продаж
квитків на «новорічні» напрямки стартував 17 листопада через
12 000 терміналів самообслуговування та 2500 відділень «Приватбанку» по всій Україні. Також
купити квиток на поїзд у будьякий час можна на спеціальному
сайті bilet.pb.ua і у «Приват24»,
оплачуючи картки пластиковими картками будь-яких українських банків. Електронний
квиток із QR-кодом, куплений у
банку, дає право проїзду в поїзді
без обміну на паперові квитки.
У касах «Приватбанку» купити
електронні квитки на будь-які
залізничні напрямки можна за
кілька хвилин. Окрім залізничних квитків, через «Приватбанк»
можна швидко та зручно купити
квитки на автобус і літак у будьякому напрямку по Україні та за
кордон.

різькій міліції, влаштовуючи пікети
й інші акції протесту. Шкодують
тільки, що четверо солдатів не витримали тиску, який на них чинили,
і погодилися на умовне покарання.
«Наших синів називають зрадниками, дезертирами, — каже мати
23-річного бійця Світлана Бондарук, ледь стримуючи сльози, — але
вони залишилися вірними присязі,
Батьківщині, бо не пристали на пропозицію росіян залишитися на їхній
стороні, хоч пропонували їм винагороду в п’ять тисяч доларів».
Бійці витягують із багажного
відділення трофей — дикого кабана,
якого збила вантажівка просто на
трасі. «Привезли запорізького прокурора!» — жартують.
Хлопці у доброму настрої, дуже
розчулені зустріччю, адже не були
вдома понад півроку — більшість
із них на Сході від першої квітневої
мобілізації. Вони відразу пішли у
військову частину писати рапорти
на відпустку, які має підписати командир. Далі на них чекають 20 днів
відпочинку, а з грудня продовжаться
досудові розгляди у вигляді відеоконференцій. Суд повинен відбуватися там, де розгортались усі події,
отже, у Луганську. Активісти обіцяють домогтися розгляду справи на
Волині, щоби підозрювані змогли
особисто бути присутніми на суді.

АБОНЕМЕНТ

Хлопці у доброму настрої,
дуже розчулені зустріччю,
адже не були вдома понад півроку — більшість
із них на Сході від першої
квітневої мобілізації. Вони
відразу пішли у військову
частину писати рапорти на
відпустку, які має підписати командир

ми, а потім домоглись, аби вояків
відпустили. Але не зовсім відпустили, а передислокували з військової
частини із Запоріжжя у Володимир.
Із Сергієм Сущенком із Черкащини, котрий із жовто-блакитними
кульками прийшов зустрічати свого
побратима — старшину роти снайперів Володимира Безносюка, також
вдалося поспілкуватися. Букетом
живих квітів їх привітала вчителька
початкових класів ЗОШ № 5 Ольга
Наконечна (на знімку). Хлопець розповів, що його також підозрюють у
дезертирстві. Хоча він не перетинав
російського кордону, а, відстрілюючись від двох десятків сепаратистів у
районі Межової, на КамАЗі з бойовими товаришами виривався із оточення. Довелося самому сісти за кермо, хоч до того ніколи не їздив. Через
ворожі блокпости таки прорвались,
але згодом їх зупинили «беркутівці»,
котрі з невідомих причин пов’язали
наших бійців і направили у слідчий
ізолятор. Наразі і його справою займаються правозахисники.
До Володимира разом із бійцями
приїхали й активістки «Жіночої сотні» із Запоріжжя Світлана Василюк
та Ольга Сторчай. Жінки розповідають, що за три місяці хлопці стали
для них рідними, бо опікувалися
ними по-материнськи: годували,
прали одяг, організували їхнє лікування та не давали спокою запо-

Державний комітет зв’язку та інформатизації України

Вранці
минулого
четверга,
13 листопада, біля КПП 51-ї бригади
у Володимирі-Волинському радісно
й хвилююче зустрічали автобус із
надписом «Запорожье» та прапором
Волині на капоті. Сльози радості, вітання від рідних і друзів, студентів,
жовто-блакитні кульки та навіть квіти (національна символіка — скрізь)
— усе змішалося з обіймами. Бійці з
автобуса виходили трохи розгублені, втомлені морально, виснажені
довгими днями очікування, але щасливі, вони потрапляли в обійми тих,
хто прийшов їх зустріти. Серед них
і композитор, бард-піаніст Сергій
Шишкін, котрий каже, що йому не
соромно за наше місто, адже володимир-волинці організували непогану зустріч: «Будемо тримати справу на пульсі, бо хлопці мають бути
виправдані». Й хоча вони неохоче
діляться пережитим, однак із вдячністю говорять про всіх волонтерів,
активістів, які підтримували їх протягом останніх трьох місяців та допомагали їм.
На зустріч із чоловіком Олександром із Ківерцівського району
приїхала Алла Онопріяк із донечкою
Софією. А молода дружина Богдана Денисюка Олександра стрічала
свого коханого із хлібом-короваєм.

Бійці розповіли: на териконі у районі Червонопартизанська, поблизу російського кордону, наприкінці
липня їх затиснули з обох боків. Із
одного — терористи, з другого —
росіяни, котрі безперестанку з-за
рубежу обстрілювали «Градами» і
мінометами. Щоб вижити, військовослужбовці вимушені були перейти через російський кордон, бо не
мали чим воювати, у них закінчилася їжа та вода. Там їх нагодували,
перевдягнули у цивільний одяг і за
добу переправили в Україну. Натомість наші прикордонники поводились із бійцями зовсім інакше...
Спершу їх утримували у слідчому
ізоляторі, згодом — у казармі у Запоріжжі. Проти чотирьох десятків
бійців військова прокуратура відкрила кримінальні провадження в
ухиленні від військової служби.

ф. П-1

Важкою і довгою була та їхня дорога, оплакана сльозами матерів,
котрі вимолили їхнє повернення і
таки дочекалися живими. Не одне
прохання про їх звільнення писали
і дружини військових, активісти,
правозахисники, котрі голодували,
збиралися біля Генпрокуратури,
а востаннє простояли там три дні.
31 боєць 2-го дивізіону 4-ї батареї
щасливо повернувся додому, до
того перебуваючи понад три місяці
в одній із військових частин у Запоріжжі з несправедливими звинуваченнями у дезертирстві.

«П

Вартість

Автомобіль бійців батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Київ-2», яким перевозили
наркотики, затримали днями на блокпосту в Ізюмському районі. Про це повідомила прес-служба УМВС
Харківщини. Правоохоронці перевозили близько 12 кг
наркотичного зілля зеленого кольору, схожого на марихуану. За попередніми даними, цей вантаж везли із
зони АТО. Наразі вилучені наркотики досліджують експерти-криміналісти. Для встановлення всіх обставин
події затримано двох бійців-пасажирів автівки.

Луцький бізнес у жовтні
сплатив понад 122 млн грн
єдиного соціального внеску
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Бійців батальйону «Київ-2»
затримали з 12 кг наркотиків

