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Місяць утримання бойовиків 
вартує понад $11 мільйонів 
Журналісти російського РБК провели розслідування фі-
нансової сторони існування псевдореспублік ДНР і ЛНР 
і з’ясували, скільки бойовики витрачають на «армію» . 
«Вартість ведення бойових дій у Донбасі з боку опол-
ченців підрахувати так само важко, як і знайти джерела 
фінансування повстанських формувань», — зазначає 
автор розслідування, передає «Новое время». Однак 
вдалося порахувати, що самопроголошені ДНР і ЛНР 
щомісяця витрачають на утримання своїх збройних 
формувань не менше 631 млн руб. (11,57 млн дол.). 

У Львові з восьмого 
поверху висотки випав 
чоловік 
16 червня о 10:00 з восьмого поверху багато-
поверхівки, що на вул. Величковського, випав 
32-річний чоловік. За словами медиків, він був у 
стані алкогольного сп’яніння. Зараз потерпілий 
перебуває у лікарні з діагнозом «відкрита череп-
но-мозкова травма, тупа травма грудної клітки». 
За цим фактом проводиться дослідча перевірка. 

23,6
на стільки відсотків в Україні 
протягом січня–квітня поточного 
року скоротилося споживання 
нафтопродуктів у порівнянні з 
аналогічним періодом 2014 року. 
Споживання бензину знизилося 
на 33,2%, дизпалива — на 21,4%. 
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Соціум

Об Камінь не спіткнулися У Львові купили перший в Україні 
електробус Камінь-Каширський район чима-

лий, тому й громад відповідно у 
перспективному плані спроможних 
територіальних громад на його те-
риторії утворилося 5. Об’єднуватися 
поліські села планують довкола само-
го нинішнього райцентру, а ще — Со-
шичного, Пнівного, Бузаків та Полиць. 

Аби поспілкуватися з громадою 
та розповісти людям, яких змін їм 
варто чекати після реформи, у район 
поїхали експерт Офісу реформ Олег 
Герасимчук, доктор політичних наук, 
професор кафедри політології та 
державного управління історичного 
факультету СНУ ім. Лесі Українки 
Валентин Малиновський, начальник 
відділу зведеного бюджету і між-
бюджетних відносин департаменту 
фінансів облдержадміністрації Во-
лодимир Горщар, керівник навчаль-
но-методичного відділу Волинського 
обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій 
Ольга Мойсік. 

Із районного керівництва на засі-
данні — голова райдержадміністрації 
Валерій Дунайчук, голова райради 

Віктор Сус, Камінь-Каширський 
міський голова Василь Бондар, а та-
кож депутатський корпус районної і 
міської рад, посадові особи органів 
місцевого самоврядування. 

Зустріч відбулась у рамках по-
стійно діючого семінару «Децентра-
лізація влади та реформування міс-
цевого самоврядування. Стратегія 
реформ–2020».

Експерт Офісу реформ Олег Ге-
расимчук після зустрічі зазначив: 
діалог був справді конструктивним, 
помітно, що люди знають про зміни, 
готові до них і, відповідно, цікавлять-
ся, як із цим далі житимуть. 

— У Камінь-Каширському райо-
ні нині 31 сільрада. На цій базі фор-
мується 5 громад. Якщо відверто, то 
три з них — із центрами у Камені-Ка-
ширському, Сошичному та Пнівному 
— відповідають вимогам Методи-
ки, — каже Олег Герасимчук. — Дві 
інші — Бузаки та Полиці — дещо не 
підходять під норми Методики. Але 
під час обговорення люди запропо-
нували ще один варіант — на їхню 
думку, кращий. Вони замість Бузаків 
пропонують зробити центр у Черчах. 
Кажуть, що це село більше. 

Одне слово, загалом у районі си-

туацію вирішують. Головне — люди 
розуміють, що перевага на їхньому 
боці й ця реформа передусім по-
трібна саме їм. Дуже великою стане 
громада, котра об’єднається довкола 
райцентру. Але влада міста непоко-
їться, що села, котрі увійдуть до їх-
нього складу, бідні. Проте експерти 
людей заспокоїли: мовляв, зважаючи 
на велику кількість населення та фі-
нансові показники, держава надава-
тиме їм вагому дотацію. 

Валентин Малиновський під час 
зустрічі нагадав про досвід Польщі, 
де проведена реформа місцевого са-
моврядування вважається однією з 
найбільш успішних. Адже у її резуль-
таті утворилася нова система управ-
ління, побудована на децентралізації 
влади. Триступеневе територіальне 
самоврядування тут не має ієрар-
хічної структури: гміна як базова 
одиниця, повіт (на українських тере-
нах — район) і воєводство (область) 
— незалежні одне від одного і разом 
підпорядковуються нагляду з боку 
держави у визначених законом рам-
ках. А фінансово самодостатнє місце-
ве самоврядування змогло перебрати 
на себе більшість функцій із забезпе-
чення життєдіяльності громад. 

До кінця цього року по Львову 
їздитиме електробус. Це авто-

бус, двигун якого живиться елек-
тричним струмом від акумулятор-
ної батареї. Місто замовило його 
у місцевого виробника СП «Елек-
тротранс» за 8  млн  700  тис.  грн. 
Транспорт курсуватиме одним із 
маршрутів міста. 

Електробус зможе перевезти 
одночасно 80 пасажирів, 25 місць 
будуть сидячими. Також він ма-
тиме відкидний пандус для заїзду 

пасажирів на візках. 
Виробник надає гарантію на 

пробіг 100 тис. км. Щоб повністю 
зарядити батарею, треба витра-
тити мінімальну кількість елек-
троенергії — на 50 грн. При цьо-
му автобус може проїхати на ній 
220 км, тобто курсувати по місту 
цілий день. Якщо порівняти зі 
звичайною маршруткою, то вона 
потребує на день 100 л бензину. А 
це великі затрати і купа шкідливих 
викидів у атмосферу. 

Засідання тривало трохи більше 
години та переривалося на 20 хви-
лин для подачі-прийому клопотань 
адвокатів і підзахисних. Якщо на 
минулому засіданні військовослуж-
бовці писали заяви до Запорізького 
центру безоплатної правової допо-
моги про відмову від адвокатів, то 
цього разу відповідні клопотання 
приймав Володимир-Волинський 
міський суд. Тобто, як і минулого 
разу, відбулися необхідні процесу-
альні процедури для позбавлення 
повноважень запорізьких правоза-
хисників і вступу в судовий процес 
нових адвокатів. 

Хоча чергове попереднє засідан-
ня могло і не відбутися через те, що 
один із обвинувачених у зв’язку зі 
станом здоров’я не прибув до суду, 
а це є серйозним порушенням. Та 
оскільки більшість представників 
захисту, обвинувачення та самих об-
винувачених була не проти продо-
вження судового засідання, розгляд 
справи таки вирішили продовжити. 

Юристи і правозахисники вже 
називають це кримінальне про-
вадження прецедентом у судовій 
практиці незалежної України. Адже 
досі за статтею 409 Кримінального 
кодексу ще не було жодного виправ-
дувального вироку. Натомість є об-
винувальні рішення суду, пов’язані 
з визнанням вини військовослуж-
бовцями, які згодом уклали угоди зі 
слідством та отримали по три роки 
випробувального терміну. Нагадає-
мо, що зі 42 бійців 51-ї бригади, які 
в липні минулого року змушені були 
покинути бойові позиції та перетну-
ли кордон із Російською Федераці-
єю, двадцятеро підписали угоди зі 
слідством іще під час перебування у 
Запоріжжі. 

«Їх там тримали протягом двох 
місяців у казармі, але майже як у 
тюрмі. Вони перебували у пригні-
ченому психологічному стані та 
постійно піддавалися погрозам і 
шантажу. Завдяки активістам, пра-
возахисникам та батькам їх вдалося 
вирвати із Запоріжжя та перенести 
розгляд справи у Володимир-Волин-
ський. Після повернення додому жо-
ден із них не підписав угоди», — роз-
повідає адвокат із Запоріжжя Вадим 
Васильєв, який, попри віддаленість 
суду, єдиний із центру надання без-

оплатної допомоги, хто лишився за-
хищати хлопців. 

Київський адвокат Олександр 
Оленченко, який представляє у суді 
інтереси чотирьох підзахисних, 
упевнений, що у цій справі відсутній 
склад злочину, тому вона взагалі має 
бути закрита. Згідний із колегою і 
правозахисник Анатолій Башловка, 
якого обурює недолугість обвинува-
чення: «Якби ми говорили тільки за 
буквою закону, то прокурору не було 
би що подавати до суду. В нас є всі 
підстави для виправдувального ви-
року. І хоча цей процес обіцяє бути 
важким, ми повинні його вистояти і 
довести на прикладі цих хлопців усю 
абсурдність таких обвинувачень. У 
подальшому це може стати підста-
вою для багатьох інших людей, які 
опиняються у подібних ситуаціях і 
самотужки борються із системою». 

Після закінчення судового за-
сідання несолодко довелося вій-
ськовому прокурору Олександрові 
Курсову: коли він вийшов із примі-
щення суду, його обступив натовп 
активістів, які приїхали підтримати 
бійців, а також рідні та близькі об-
винувачених. До представника об-
винувачення лунали різні запитання 

щодо самого процесу та слідства над 
хлопцями, на що Олександр Курсов 
відповів, що у цій справі він лише 
з травня, тому не може відповідати 
за те, що відбувалось у Запоріжжі. 
Мовчки вислуховував прокурор го-
стрі запитання з натовпу на кшталт 
«Хто їх замовив?» та пропозиції від-
мовитися від справи, проте розпо-
відь матері підсудного Юлія Бєбнєва, 
мабуть, таки вразила і самого обви-
нувача. Вона розказала, як хлопці те-
лефонували матерям та прощались 
із життям, бо вони десять днів сиді-
ли в окопах під шквальним обстрі-
лом «Градів» без їжі, води та набоїв. 

«Вони їли змій, пили вранішню 
росу та молилися, бо хотіли жити. 
Коли матері просили військове ко-
мандування допомогти хлопцям 
вирватись із оточення, у відповідь 
усі розводили руками. А коли наші 
сини вже були під слідством і роз-
почалося свавілля військової про-
куратури у Запоріжжі, ми поїхали 
до військового прокурора Матіоса. 
Я запитала у нього: «За що судять 
наших дітей?», на що він відповів: 
«А чому вони залишилися живими 
в той час, коли в мене сорок хлопців 
лежить у морзі? Чому вони не з ними 

там? Були би тоді героями!». Але для 
чого мені мертвий герой? Мені по-
трібен живий син!» — не стримую-
чи сліз, розповідає мама підсудного 
бійця. 

А поки тривало підготовче засі-
дання, біля будівлі суду із плакатами 
та прапорами згуртувалася чимала 

команда підтримки — під стіни Во-
лодимир-Волинського міського суду 
прибули активісти, волонтери та 
представники громадських органі-
зацій із усієї Волині. Всі як один пе-
реконані: хлопці винні лише у тому, 
що зосталися живими. 

«Сьогодні підтримати хлопців 
прийшло чимало людей, що свід-
чить про те, що зміни в нашій дер-
жаві таки відбуваються. Змінюються 
самі люди. Адже якщо сьогодні ми 
не будемо триматися разом, як єди-
ний міцний ланцюг, то нас просто 
порвуть», — зазначив колишній вій-
ськовослужбовець 51-ї бригади Ан-
дрій Хілінський, якого комісували 
після поранення на Савур-могилі. 

На важливості підтримки сус-
пільства наголосив і адвокат Олек-
сандр Оленченко: «У цій судовій 
справі важливою є активна робота 
адвокатів, але не менше значення 
має підтримка громадськості й ви-
світлення у ЗМІ. Хлопців треба під-
тримувати і приходити щоразу під 
стіни суду. Це також збільшить наші 
шанси на виправдувальний вирок». 

Наступне засідання суду відбу-
деться 12 липня, об 11:00. Адвокати 
обіцяють, що в ході слухання справи 
на поверхню випливе чимало ціка-
вих фактів та свідчень щодо бойово-
го стану бійців, наказів командуван-
ня та багато іншого. 

Тетяна ІЗОТОВА 

Адвокати у справі бійців 51-ї бригади 
вірять у їхню перемогу 
12 червня завершилося друге підготовче засідання у справі 21 бійця колишньої 51-ї бригади, яким інкримінують дезертирство


