
Транспортний засіб безпосередньо 
на передову доставив працівник 

фонду Ігор Лещенко. Ключі від маши-
ни він вручив у день створення час-
тини заступнику командира першого 
батальйону уродженцю села Куснище 
Любомльського району майору Рома-
ну Романюку, в якого цього дня був 
день народження. 

Нагадаємо, раніше Благодійний 
фонд «Волинь-2014» передав для 
72-ї ОМБр позашляховик Mitsubishi 
Pajero. Цього разу військовослужбовці 
просили автівку, яка була б недорогою 
в обслуговуванні. Благодійники їхнє 
прохання задовольнили. Машину на-
дало підприємство «КамАЗ-Агро». 

Разом із авто фундатори відпра-
вили на передову книги-розмальовки 
про історію Волині для дітей Волно-
васького району, а також м’які іграш-
ки, які бійці цієї бригади передали в 
дитячий садочок населеного пункту, де 

розташований підрозділ. Окрім того, 
Ігор Лещенко на передову завіз пере-
дачі для волинських військових, мобі-
лізованих із підприємства «СКФ Укра-
їна», які вже не один місяць виконують 
бойові завдання в зоні АТО. Під час 
спілкування керівництво військового 
підрозділу окреслило низку проблем-
них питань, які потребують негайного 
вирішення для якісного виконання за-
вдань військової служби на передовій. 
Зокрема, вони просили сприяння у 
придбанні акумуляторів, запчастин 
для потужної техніки, іншого ремонт-
ного обладнання та шоломофонів. 

За словами Ігоря Лещенка, мораль-
но-бойовий дух наших військових на 
передовій вражає. Благодійників вра-
зило, що комбат такого потужного 
підрозділу постійно перебуває під об-
стрілами в звичайній металевій касці 
радянського зразка, а військовослуж-
бовці не в повному обсязі забезпече-

ні зимовою формою встановленого 
зразка. І це підрозділ Збройних сил 
України, який на передовій майже рік. 
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Тривалий час територією Старовижів-
ського району роз’їжджав автомобіль 
«Форд» із заліпленими номерами 
й атрибутикою «Правого сектору». 
Особливих запитань у пересічних 
жителів він не викликав би, якби не дві 
білі смуги з обох боків машини, адже 
навіть школяр сьогодні знає, що вони 
вказують на належність транспортно-
го засобу військовослужбовцям, які 
беруть участь в антитерористичній 
операції. І, можливо, все так би й про-
довжувалось, якби не приїзд у Стару 
Вижівку у відрядження добровольця з 
АТО Сергія Дмитрука. Місцеві підпри-
ємці-земляки на прохання керівництва 
44-ї окремої артбригади, де служить 
Сергій, теж придбали авто «Форд» 
для оперативної розвідки та евакуації 
поранених на передових позиціях у 
районі Дебальцевого. Військовослуж-
бовець мав доставити його на місце 
дислокації бригади. 

— Ще перед відрядженням до мене 
зателефонували жителі Старовижів-
ського району та повідомили, що на 
березі одного з озер стоїть машина з 
символікою «Правого сектору», а за 
нею — один із активістів цієї організації 
Віктор Куц, який спілкується з «брако-
ньєром», що поставив у водоймі сітки, 
— розповідає Сергій Васильович. — 
Мене як чинного головного інспектора 
Волиньрибоохорони обурила така ситу-
ація, адже стільки років охороняю рибні 
багатства наших річок та озер. До того 
ж згадуваним браконьєром виявився ще 
й колишній природоохоронець. Жаль 
тільки, що ніхто із представників нашої 
служби тоді не зафіксував цей факт. 

Приїхавши в рідне селище, Сергій 
Дмитрук уже на власні очі побачив авто-
мобіль, за кермом якого був Віктор Куц, 
із тими ж заклеєними номерами та сим-
волікою АТО. Розмова між двома чоло-
віками не задалася. І коли Сергій поїхав 
у село Залюття, де перед відправленням 
в зону АТО мав перефарбувати при-
дбаний доброчинцями автомобіль для 
фронту, до нього навідалися туди кілька 
представників «Правого сектору». 

— Я подивився на бус, із якого вони 
вийшли, на добротну форму — не те, 
що в мене, бронежилет, який був у од-
ного з хлопців, і подумав: «Нам би таке 
спорядження!» — продовжує доброво-
лець. — Водночас здивувався: кого вони 
бояться в невеличкому селі, якщо так 
екіпірувались? Невже жменьки сільчан, 
які зібралися довкола? Втім, досягнути 

консенсусу в розмові не вийшло, хоч я 
прагнув донести до «правосекторівців»,  
що автомобілі з АТО приганяють тільки 
мародери, а чесні люди, навпаки, допо-
магають армії транспортом, як у моєму 
випадку. І якщо на машині символіка 
АТО, то такий автомобіль і має бути 
у зоні проведення антитерористичної 
операції, а не деінде. 

Після такого розвитку подій Сер-
гій Дмитрук звернувся до заступника 
голови Старовижівської районної ради 
Василя Романюка, депутатів цієї ж ради 
Івана Омельчука й Анатолія Лавриню-
ка, голови районної організації Спіл-
ки ветеранів Афганістану Івана Шуха, 
воїна-інтернаціоналіста Петра Мурав-
чука з проханням з’ясувати, на якій 
підставі представник «Правого секто-
ру» роз’їжджає по району автомобілем 
нібито з АТО, без номерів, чи є в нього 
документи на автотранспортний засіб і 
чому міліція не реагує на такі дії. У при-
сутності названих людей Сергій Васи-
льович спробував іще раз по телефону 
зв’язатися з Віктором Куцом, але той 
відмовився від діалогу. 

— На Сході України поруч зі мною 
воює чимало представників «Правого 

сектору», — каже Сергій. — Відчайдуш-
ні, сміливі, не шкодують свого життя, 
готові підставити побратимові плече 
там, під кулями. А тут стикнувся зовсім 
із іншим. Хочеш послужити Батьків-
щині — бери в руки зброю, не можеш 
— займайся волонтерством, іншими до-
брими справами. Не спекулюй на біді. 
Прагнеш чесного діалогу — не ховайся 
за бронежилетом, не керуйся чутками, 
що хтось такий-сякий, адже й мені в 
спину дорікали гріхами молодості. Так 
ось, таким «доброзичливцям» я хотів би 
нагадати, що гріхи свої спокутав сповна 
і боргу перед Вітчизною у мене немає. 
Тепер стараюся довести на власному 
прикладі, що у чоловіка мають бути чо-
ловічими й вчинки. 

Щоб розставити усі крапки над «і», 
у присутності депутатів та представ-
ників громадськості заступник голови 
Старовижівської районної ради Василь 
Романюк зателефонував у місцевий 
РВ УМВС України у Волинській облас-
ті й попросив правоохоронні органи 
з’ясувати місцезнаходження автомобі-
ля, яким управляв Віктор Куц, та чи має 
той відповідні документи на авто. 

— Відповідь із міліції, хоч і прийшла 

вчасно, але розчарувала, бо не була по-
вною, — розповідає депутат райради від 
ВО «Свобода» Іван Омельчук. — У ній 
ідеться про те, що інспектор із ОДР ВДАІ 
з обслуговування Старовижівського ра-
йону В. В. Плевако «при виїзді на місце 
ніяких автомобілів марки «Форд» не ви-
явив. При спілкуванні з громадянином 
Куцом було встановлено, що автомобіль 
на іноземній реєстрації був придбаний 
та відправлений у зону АТО, а саме в 
Луганську область. 31 грудня 2014 року 
керував автомобілем друг Віктора Куца, 
будь-які пояснення та дані на якого він 
давати відмовився згідно зі ст. 63 Кон-
ституції України». 

Ось так: і я не я, і хата не моя. Не-
хай це буде на совісті тих, хто не поба-
чив того, що спостерігав увесь район. 
Скажімо, хто і де роз’їжджав цим авто і 
скільки часу, хто сидів за кермом, а хто 
— поруч. Дуже хотілося б вірити ново-
му чільнику «Правого сектору» Волині 
Сергію Дружиновичу, який запевнив 
мене по телефону, що Віктора Куца за 
промахи в роботі усунуто від керівної 
посади в цій організації та зобов’язано 
пройти муштру на військовій базі «Дес-
на». Призначено також нового керівни-
ка старовижівських «правосекторівців», 
із яким ми зустрілися та знайшли поро-
зуміння. 

Втім, Сергій Дмитрук наполіг на 
тому, щоб цей прикрий інцидент став 
надбанням громадськості, а відмовити 
людині, котра стоїть під «Градами», захи-
щаючи незалежність і суверенітет нашої 
держави, ми не маємо морального права. 
З іншого боку, хочеться переконатися, що 
запевнення Сергія Дружиновича про са-
моочищення «Правого сектору» на Воли-
ні не є самопіаром, а серйозним кроком 
до діяльності організації, яка керується 
правовими та моральними засадами. 

Крапку в цій історії остаточно мож-
на буде поставити, лише коли вдасться 
перевірити, чи справді вказаний автомо-
біль отримала названа Сергієм Дружи-
новичем військова частина і дату його 
надходження в зону АТО. За цю справу 
вже взялися громадські активісти. Як ка-
жуть, довіряй, але перевіряй. Можливо, 
тоді нашими вулицями не будуть курсу-
вати автотранспортні засоби сумнівної 
реєстрації та призначення, а окремі діл-
ки не спекулюватимуть на АТО, прикри-
ваючи свої дії військовими труднощами 
на сході України та благородною метою 
наведення ладу в державі. 

Наталія ЛЕГКА, 
Старовижівський район 

Польща відмовляє українцям 
у наданні статусу біженця 
Більше 2000 громадян України в 2014 році написали 
заяву на статус біженця, але жодна з них не була 
прийнята, повідомляє Rzeczpospolita. Основною при-
чиною клопотань про притулок було бажання втекти 
від затяжного конфлікту на сході України. Згідно з Же-
невською конвенцією, людина, яка шукає притулку, 
повинна довести, що вдома може стати жертвою пе-
реслідувань і не має можливості отримати притулок в 
іншій частині своєї країни. Саме під другу вимогу і не 
потрапили українці. 

Верховна Рада визнала Росію 
державою-агресором 
За відповідну заяву до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, 
парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї 
ГУАМ, національних парламентів проголосував 271 депу-
тат. «Україна залишається об’єктом воєнної агресії з боку 
РФ, яку вона здійснює серед іншого і через підтримку та 
забезпечення масштабних терористичних атак. Менш 
ніж за два тижні внаслідок військових обстрілів та дій під-
тримуваних Росією терористів у Волновасі, Донецьку та 
Маріуполі загинули понад 50 мирних громадян України», 
— сказано в заяві. 

120
стільки мільйонів доларів ви-
платила Україна за єврообліга-
ціями з погашенням у 2017 році. 
Про це йдеться у повідомленні 
Мінфіну. 
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Поки одні воюють, інші 
прикриваються АТО 

Уже за нової влади виявили розтрату 
державних коштів на 100 млн дол. 

Державна продовольчо-зернова 
корпорація (ДПЗКУ) за останні 

дев’ять місяців 2014 року розтрати-
ла 100 мільйонів доларів. 

Про це на засіданні Комітету 
Верховної Ради з питань проти-
дії корупції сказав міністр аграрної 
політики та продовольства Олексій 
Павленко. 

«Щодо корупції, то з того, що ми 
направляли в Генпрокуратуру, деякі 
цифри дійсно вражають», — зазна-
чив він. 

«Зараз є 208 мільйонів гривень 
— це прямі позови. Тут є питання 
щодо страхових компаній, на які ви-
водилося 162 мільйони гривень. Тут 
є ще бази хлібопродуктів…» — на-
голосив глава відомства. 

«Що найбільш вражає: понад 
100 мільйонів доларів було прямо 
виділено на постачальників, які або 
не повернули виручку, або отрима-

ли товари і не розрахувалися. Все це 
було зроблено за останні дев’ять мі-
сяців», — сказав Павленко. 

За його словами, деякі з поста-
чальників йдуть на перемовини, «а 
з деякими, схоже, будуть гучні скан-
дали». 

«Все це ми зараз подали до Генп-
рокуратури, до Держфінмоніторингу 
і, відповідно, до МВС. Вони над цим 
працюють», — наголосив міністр. 

Як відомо, 15 грудня міністр 
аграрної політики та продовольства 
Олексій Павленко звільнив із поса-
ди голови правління ПАТ «Держав-
на продовольчо-зернова корпорація 
України» Петра Вовчука. Ще рані-
ше стало відомо, що проти Вовчука 
було порушено кримінальну справу. 

Головою наглядової ради 
ПАТ «ДПЗКУ» став перший заступ-
ник міністра агрополітики Ярослав 
Краснопольський. 

Актуально
Застрелився 
колишній перший 
заступник 
гендиректора 
«Укрзалізниці» 

Колишній перший заступник 
гендиректора Державної адмі-

ністрації залізничного транспорту 
Микола Сергієнко застрелився. 
Про це повідомив начальник Го-
ловуправління МВС у Києві Олек-
сандр Терещук «Українським но-
винам». Міліція кваліфікує це як 
самогубство, оскільки сліди при-
сутності сторонніх осіб на місці по-
дії не виявлено. 

Торік у квітні КМУ звільнив 
Сергієнка з посади першого заступ-
ника гендиректора «Укрзалізниці». 

Європейський суд 
із прав людини 
визнав «газову 
справу» політичним 
переслідуванням 
Юлії Тимошенко 

Рішення Європейського суду з 
прав людини було оприлюдне-

но 22 січня. ЄСПЛ визнав, що були 
фундаментальні порушення ст. 6 
Європейської конвенції з прав 
людини в частині переслідування 
невинної особи, цим рішенням та-
кож визнано обґрунтованою скар-
гу захисту Юлії Тимошенко щодо 
порушення її права на чесний і 
справедливий суд, застосування 
режимом Януковича стосовно неї 
незаконного покарання, порушен-
ня статей Конвенції про заборону 
тортур, про повагу до приватного 
життя, про свободу слова. 

У справі, яку світ одразу на-
зивав політичним переслідуван-
ням, нарешті поставлено крапку. 
ЄСПЛ завершив провадження. 
Юлія Тимошенко була засуджена 
режимом Януковича за сфабрико-
ваними справами, без будь-яких 
підстав і виключно з політичних 
мотивів. 

Морально-бойовий дух українських військових на передовій вражає 
Благодійний фонд «Волинь-2014» передав для потреб 72-ї ОМБр автомобіль УАЗ-31512 

У Старій Вижівці представники «Правого сектору», прикриваючись військовою екіпіровкою, 
на автомобілі, який мав перебувати в зоні АТО, «наводили порядки» у районі 


