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Фальшива «люстрація» 

Вищий Суд дозволив судити військових 
у Володимирі-Волинському 

Мера Ужгорода запідозрили 
в корупції 
Працівники розформованого Управління по боротьбі з орга-
нізованою злочинністю УМВС України в Закарпатській області 
вручили в приміщенні міської ради міському голові Ужгорода 
Віктору Погорєлову протокол про вчинення корупційного 
правопорушення, передбаченого ст. 21 Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції» та ст. 172-7 КУпАП. Про це 
повідомили джерела «Закарпаття онлайн». Оскільки Погорєлов 
відмовився отримати копію протоколу про вчинення корупцій-
ного правопорушення, її йому вручили при свідках. 

Вітчим убив пасинка
Подія сталась у Володимир-Волинському 
районі. Чоловік сокирою вдарив пасинка по 
голові, коли той спав. Опитавши місцевих 
жителів, міліціонери з’ясували, що люди не 
бачили потерпілого кілька днів у селі, а коли 
прийшли до нього додому, на порозі застали 
53-річного вітчима, котрий ледь тримався на 
ногах. У кімнаті на ліжку виявили мертвого 
чоловіка з ушкодженнями голови. 

4
стільки мільйонів українців 
мають право звернутися 
по субсидію, запевняють 
у Міністерстві соціальної 
політики. На це в бюдже-
ті закладено рекордні 
24,5 мільярда гривень. 

5

На часі

Україна сьогодні переживає не 
тільки війну із зовнішнім агре-

сором, а й економічну, політичну, 
енергетичну, інформаційну, вну-
трішню. Українці волею долі стали 
учасниками усіх воєн одночасно у 
боротьбі за виживання. Особливо 
їх наслідки відчули на собі гірники, 
які опинилися на межі безробіт-
тя. Так як у вищих ешелонах влади 
було прийнято рішення ліквідувати 
низку вугільних підприємств і від-
мінити дотації на собівартість тонни 
вугілля. Першим дзвіночком стала 
заборгованість із заробітної плати, 
яку міністерство обіцяє виплати-
ти до кінця березня. І це — за гру-
день. Другий дзвіночок продзвенів, 
коли 800 шахтарів отримали пові-
стки. Хлопці не відмовляються іти 
захищати країну, але хочуть бути 
впевненими у тому, що, коли вони 
повернуться, їм буде де працювати. 
Відстоювати свої права гірники нео-
дноразово їздили до столиці, пікету-
ючи Кабмін та Верховну Раду, зустрі-
чалися з Яценюком, Гройсманом, 

Демчишиним. Останній нещодавно 
приїздив на Волинь, але конкретики 
від нього шахтарі не почули. Зіштов-
хнувшись із низкою проблем, вони 
згуртувалися і роблять усе можливе, 
щоб не дати зруйнувати вугільну га-
лузь. На жаль, їхні проблеми стали 
важелем у руках місцевих політиків, 
які намагаються використати їх у 
власних інтересах, сіючи хаос і під-
бурюючи на проплачені акції. До-
недавна гірники ще вірили у їхню 
щирість, але після останнього інци-
денту довіра до «помічників» згасла. 
Хочеться додати, що жодного з них 
не було на пікетах у Києві. Так як і не 
було тоді, коли шахтарі блокували 
дороги, вимагаючи виплати забор-
гованості. 

На кількох волинських інтернет-
сайтах минулого тижня з’явилась 
інформація про проведення акції 
протесту гірників зі «смітниковою» 
люстрацією керівників біля ДП «Во-
линьвугілля». І все б нічого, якби 
самі шахтарі про це хоча би знали чи 
організовували. Як розповів голова 

незалежної спілки Богдан Макарук, 
він був здивований цією інформа-
цією, коли йому зателефонували з 
громадського телебачення і запита-
ли його думку. Поспілкувавшись із 
лідерами незалежних профспілок, 
з’ясував, що ніхто з них про подібні 
акції не знає. Зокрема, він наголо-
сив, що найголовнішим завданням 
сьогодні для гірників є збереження 
робочих місць і виплата заборгова-
ності. Й вони категорично проти, 
щоб їх використовували у політич-
них іграх. 

13 березня о 12-й годині у селек-
торному залі відбулася зустріч ке-
рівництва підприємства з представ-
никами шахт, членами ініціативних 
груп гірничих колективів, місцеви-
ми депутатами та представниками 
ЗМІ. Генеральний директор Михай-
ло Гарбузюк поділився з присутні-
ми проблемами вугільної галузі та 
шляхами їх вирішення. Він відкрито 
заявив, що ситуація досить складна. 
І сьогодні питання стоїть одне — ви-
жити. 

— Якщо ми з вами переживемо 
ці часи та збережемо шахти, вугілля 
буде золотим, — сказав Михайло Ле-
онідович. — На сьогодні ми отрима-
ли 42% заробітної плати за грудень. 
Де будемо брати кошти за січень-
лютий — питання залишається без 
відповіді. Дотації відмінили, й нам 
потрібно задуматися над новими 
ринками збуту. 

Депутатами міської ради було 
поставлено низку запитань гене-
ральному директорові, на які вони 
отримали вичерпні відповіді. На-
прикінці розмови Михайло Гарбу-
зюк звернувся до всіх присутніх не 
піддаватися на провокації політич-
них сил, які намагаються використа-
ти проблеми гірників у своїх нечес-
них іграх. І наголосив, що потрібно 
згуртуватися та вирішувати питан-
ня разом, позаяк ті, хто сіє хаос у 
шахтарських колективах, не тільки 
не мають стосунку до вугільної галу-
зі й далекі від гірничих проблем, а й 
не зацікавлені у допомозі. 

Жанна МАРКОВСЬКА 

Наприкінці липня 42 бійці пере-
тнули кордон із Росією поблизу 
Ізвариного Луганської області. Цей 
вимушений вчинок було викликано 
бажанням зберегти власні життя 
під обстрілами терористів, бо в 
руках мали тільки автомати проти 
артилерійських установок бойо-
виків. У РФ військові перебували 
в полоні та під постійним тиском 
працівників ФСБ, мас-медіа, од-
нак жоден із них не залишився на 
теренах Росії, навіть під погрозою 
розстрілу. Після цього солдатів 
переправили через прикордонну 
службу на територію України. За-
мість радіти їхньому щасливому 
поверненню, бійців доставили в 
Запорізьку військову частину та 
звинуватили у дезертирстві (хоча 
за відсутності стану оголошеної 
війни їм можна інкримінувати лише 
ухилення від військової служби за 
статтею 409 Кримінального кодексу 
України). Проти 21 військового від-
крито кримінальне провадження 
за статтями 28 (частина 2) та 409 
(частина 3) ККУ. Провадження пере-
бувало у військовій прокуратурі За-
порізького гарнізону. Позаяк бійці 
себе винними у скоєнні злочину 
не вважають, то справу стосовно 
них було передано у Біловодський 
районний суд Луганської області. 

Зараз військові у Володимирі, 
на Волинь повернулися в листопаді 
після тримісячного перебування у 
Запоріжжі, майже арешту, адже їм 
заборонялося залишати територію 
частини без дозволу військової про-
куратури. Очікувалося, що обвину-
вачені будуть приїздити на судові 
засідання у Біловодськ із Володими-
ра-Волинського. Однак 10 березня 
Вищий спеціалізований суд задо-
вольнив клопотання адвокатів про 
відвід луганської колегії суддів. 

«Відповідно до Кримінально-
процесуального кодексу, доки не 
розпочався судовий розгляд справи, 
суд (апеляційний чи Вищий спеці-
алізований) може розглядати кло-
потання стосовно передачі справи 
від одного суду в інший. Попередні 
наші звернення відхилялися, сьогод-
ні вчетверте, і біловодським суддям 
було заявлено відвід, — прокомен-
тував подію один із захисників, член 
Асоціації адвокатів України, кан-
дидат юридичних наук Андрій Ба-
ришніков. — Чим викликано наше 

звернення? Біловодський суд розмі-
щений за 40 кілометрів від кордону 
з Росією, на засідання треба їздити 
і захисникам, і бійцям. А в прикор-
донних районах особливий режим 
перетину, потрібні перепустки від 
Антитерористичного центру, те-
риторію в будь-який момент може 
накрити обстрілами, самі ж бійці 
обмежені у вільному пересуванні 
Україною. До того ж після закінчен-
ня розгляду справа повинна збері-
гатися в судовому архіві, а в нас ви-
кликає серйозні сумніви, чи дійсно 
вона тривалий час перебуватиме там 
у цілості». 

«Зважаючи на стан здоров’я під-
судних, враховуючи можливі матері-
альні затрати, розуміючи, що через 
відстань розгляд справи триватиме 
дуже довго або суддя в будь-який 
момент змінить запобіжний захід 
стосовно хлопців, ми заявили від-
від тамтешній колегії суддів. Адже 
ми повинні здійснювати всі заходи 
щодо захисту наших бійців. Прості-
ше нам їздити до вас», — додав адво-
кат, котрий сам мешкає у Запоріжжі. 

З ним повністю погоджується 
колега адвокат Олена Яркіна: 

— Військова прокуратура За-
порізького гарнізону просила суд 
обрати їм запобіжний захід у ви-
гляді тримання в СІЗО, де, до речі, 
перебували також і затримані се-
паратисти. Однак, завдяки зусил-
лям запорізьких волонтерів, вони 
побували на декількох екскурсіях, 
пройшли медичне обстеження та 
курс безкоштовного стоматологіч-

ного лікування у клініках міста За-
поріжжя «Альфа-стоматологія» та 
«МК-стоматологія». Ця подія розві-
яла міф про мешканців Сходу, котрі 
не сприймають солдатів із Західної 
України. Коли запоріжці дізналися, 
що солдати — «західняки», вони ви-
йшли під суд і на кожного хлопця 
знайшлося по дві-три, а то й чотири 
особи, які брали солдата на поруки. 
Навіть погоджувались, якщо вій-
ськовий не з’являтиметься на засі-
дання, сплачувати за нього штраф, 
а це чимала сума: від 14 до 20 тисяч 
гривень. Люди свідомо йшли на та-
кий крок, аби тільки хлопців не са-
дили за ґрати. 

Правозахисники також наголо-
сили, що у разі потреби юридичного 
захисту солдати можуть звертати-
ся до Асоціації адвокатів України в 
місті Києві, Запорізького відділення 
Асоціації адвокатів або особисто до 
Андрія Баришнікова й Олени Яркі-
ної в громадську організацію «Січ». 

Ситуація, котру розглянув Ви-
щий спеціалізований суд, за час іс-
нування Кримінально-процесуаль-
ного кодексу незалежної України 
виникла вперше. Досі діяв закон, 
непристосований до реалій війни. 
Своїми діями адвокати волинських 
бійців довели, що Кодекс потребує 
змін. Це завдання депутатського 
корпусу, а юристи задоволені пер-
шою перемогою у справі 51-ї брига-
ди. Сподіваються, вона не єдина. 

Кристина ПАВЛЮК 
м. Київ 

Запрошуємо на семінари, тренінги, дні відкритих дверей, 
ярмарки вакансій, профорієнтаційні зустрічі, які проводити-
муть кваліфіковані спеціалісти-партнери служби зайнятості: 

24 березня у Любомльському районному центрі зайнятості 
(м. Любомль, вул. Промислова, 1): 
- 11.00 год — «круглий стіл» із роботодавцями на тему «Демобілізований працівник 
повертається на роботу: що має знати кадровик?».

25 березня у Рожищенському районному центрі зайнятості
(м. Рожище, вул. Кондратюка, 3):
- 09.00 год — навчальний семінар для жителів села «Ефективне ведення сільського 
господарства». Агрошкола «Бджолярство». 

25 березня у Ковельському міськрайонному центрі зайнятості
(м. Ковель, вул. Сагайдачного, 6а):
- 12.00 год — тренінг на тему «Як започаткувати власну справу в сфері різьби по 
дереву та його художньої обробки». 

26 березня у Локачинському районному центрі зайнятості 
(смт Локачі, вул. Незалежності, 1):
- 12.00 год — семінар для роботодавців  на тему «Нові підходи у місцевому бюдже-
туванні. Як платити податки?».

26 березня у Нововолинському міському центрі зайнятості 
(м. Нововолинськ, пров. Поштовий, 1):
- 13.00 год — тренінг «В режимі очікування. Як підтримати себе і свою родину в 
воєнний час», для внутрішньо переміщених осіб; 
- 15.00 год — тренінг «Нові виклики сьогодення та успішна самореалізація в умо-
вах соціальних криз».

27 березня у Рожищенському районному центрі зайнятості 
(м. Рожище, вул. Кондратюка, 3):
- 11.00 год — бліц-навчання для роботодавців–фізичних осіб із участю представни-
ків Рожищенського відділення Ківерцівської ОДПІ, Управління ПФУ та Територіаль-
ної державної інспекції з питань праці у Волинській області. 

На Волині розпочато весняно-польові 
роботи 

ЄС не спішить 
скасовувати візи 
для українців 

У Європейському Союзі побо-
юються вводити безвізовий 

режим в Україні через те, що ним 
можуть скористатися бойовики 
самопроголошених Донецької 
та Луганської «народних респу-
блік». Про це в інтерв’ю журна-
лу «Фокус» розповів міністр за-
кордонних справ України Павло 
Клімкін, передає depo.ua. «Ми 
дуже добре рухаємося за графі-
ком реформ — почали видавати 
біометричні паспорти, у нас є всі 
необхідні системи і бази даних. 
Але що турбує європейські сто-
лиці? Деякі райони Донецької і 
Луганської областей контролю-
ються терористами, в ЄС побо-
юються, що бойовики теж змо-
жуть користуватися безвізовим 
режимом», — пояснив він. «У 
європейських столицях кажуть: 
як можна давати Україні безвізо-
вий режим, якщо там не контр-
олюють кордон?» — зазначив 
він. Міністр пообіцяв довести до 
кінця необхідні реформи. 

Цьогоріч погодні умови спри-
чинили нетипово ранні для 

області строки початку весня-
но-польових робіт. Головним 
чинником раннього та швидкого 
проведення посівної кампанії є 
доволі низький запас продуктив-
ної вологи в орному шарі ґрунту. 
Про це доповів начальник депар-
таменту агропромислового роз-
витку облдержадміністрації Юрій 
Горбенко. За його словами, агро-
промислове відомство вже з 14 бе-
резня започаткувало проведення 
в області щотижневих ярмарків 
із продажу насіння й інших ма-
теріальних ресурсів, необхідних 
для проведення посівних робіт 
на невеликих земельних ділянках. 
Крім того, здійснюється торгівля 
мінеральними добривами, мікро-
добривами та біопрепаратами. 

Що стосується насіння, то на 

період весняно-польових робіт 
сільгоспвиробники повністю за-
безпечені насінням ярих зернових 
та зернобобових культур. Окрім 
того, нині здійснюється закупівля 
насіння культур, які не виробля-
ються в регіоні: кукурудзи, цукро-
вих буряків, частково сої. 

— Завдяки сприятливим по-
годним умовам сільгоспвиробни-
ки активно включаються у посів-
ну кампанію, — наголосив під час 
доповіді Юрій Горбенко. — Пла-
нуємо засіяти ярими культурами 
в усіх категоріях господарств 284 
тисячі гектарів. Слід зазначити, 
що озимі зернові, яких посіяно 
165 тисяч гектарів, як і минулого 
року, перебувають у доброму та за-
довільному стані. З них 100 тис. га 
вже підживлено, а також заверше-
но перше підживлення озимого 
ріпаку. 

Суд над солдатами 51-ї окремої механізованої бригади проходитиме 
у Володимирі-Волинському замість міста Біловодська, що на Луганщині 

або Як гірників намагаються використати у проплачених акціях 

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ


