
Оперативне командування «За-
хід» Волинському обласному 

військовому комісаріату зменшило 
план щодо поставки мобілізаційних 
ресурсів. Нове завдання, яке стоїть 
перед Волинською областю, стано-
вить 1300 військовозобов’язаних. 
Із них 109 — офіцери, що на 152 
військовозобов’язаних менше від 
раніше поставленого завдання.

Також у зв’язку з обмеженою 
кількістю в державних підприєм-
ствах, установах та організаціях 
необхідної техніки, яка може бути 
передана для потреб війська, по-
ставлено завдання щодо плануван-
ня заходів із залученням районних 

державних адміністрацій та місь-
квиконкомів до відновлення тех-
ніки, яка зберігається у військових 
частинах. 

— Враховуючи поставле-
ні завдання, було запланова-
но оповіщення майже 2000 
військовозобов’язаних, — роз-
повів т. в. о. військового коміса-
ра обласного військкомату Роман 
Кулик. — На жаль, у ході опові-
щення з’ясувалося, що значний 
відсоток тих, хто підлягає призо-
ву, не проживають за місцем реє-
страції та перебувають за межами 
області. Тому було прийнято рі-
шення про додаткове оповіщення 

до 8000 військовозобов’язаних. 
Тож станом на 13 липня військо-
вими комісаріатами оповіще-
но 32% військовозобов’язаних, 
із них 19% офіцерів. Загалом із 
трьох тисяч оповіщених на ме-
дичний огляд прибуло майже 900 
військовозобов’язаних, 150 — не 
завершили проходження медично-
го огляду, 2177 громадян перебуває 
у розшуку за період шостої хви-
лі мобілізації. Зокрема, є випадки 
ухилення від отримання повісток 
шляхом виїзду за кордон, непри-
буття до військового комісаріату 
після отримання повістки тощо.

— На сьогодні з прибулих на 

проходження медичного огляду 
лише 46% визнано придатними до 
служби в Збройних силах Украї-
ни, — констатував Роман Кулик. 
— Кількість добровольців, які звер-
нулися до військових комісаріатів, 
становить 10 осіб.

Окрім того, т. в. о. обласного 
військового комісара Роман Кулик 
розповів, що до 30 вересня поточ-
ного року в області буде створено 
сім нових районних комісаріатів. 
Зокрема, нові військові структури 
будуть сформовані у Шацькому, Ту-
рійському, Старовижівському, Лю-
бешівському, Луцькому, Локачин-
ському й Іваничівському районах і 

функціонуватимуть зі штатом із 16 
осіб, серед них 9 — військовослуж-
бовці та 7 — працівники. 
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Глава Львівщини вважає, що 
теракти у Львові скоєні 
за сценаріями Москви
Вибухи у Львові — умисні злочинні дії, які йдуть в унісон 
із діями російських терористів та за сценаріями Москви 
для дестабілізації ситуації в Україні. Про це заявив очіль-
ник Львівської ОДА Олег Синютка. Також він закликав 
громадських активістів та усіх небайдужих людей із міст 
та сіл Львівщини організувати разом із правоохоронця-
ми патрулювання територій населених пунктів. 

Зняття недоторканності 
з депутатів та суддів 
перенесено
Депутати Верховної Ради проголосували за те, щоб 
продовжити роботу над законопроектом про зміни 
до Конституції України щодо скасування депутат-
ської та обмеження суддівської недоторканності. 
Пропозиції та поправки до законопроекту повинні 
бути представлені до 15 серпня 2015 року. Відповід-
ні комітети мають опрацювати пропозиції і поправ-
ки до законопроекту до 25 серпня включно.

28
стількох гривень може сягнути 
курс долара після чергових 
місцевих виборів, які відбудуться 
восени. Такий прогноз зробив 
екс-заступник голови Нацбанку 
Сергій Савченко. 
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Актуально

Для Волині зменшено мобілізаційні плани 

Бурштиношукачі 
перетворюють 
Волинь на розритий 
край 
Днями правоохоронці затримали 
на Волині групу «розвідників». 
Трьом затриманим виповнилося 
по двадцять, одному — двадцять 
один. Хлопці, усвідомлюючи, що 
попали у халепу, виправдовують-
ся: «Ми тільки хотіли на власні очі 
переконатися, чи насправді все так, 
як розповідають у селищі». 

Про це пише Сергій Цюриць на 
сайті Волинського обласного управ-
ління лісового та мисливського 
господарства, котрий разом із жур-
налістом Миколою Якименком по-
бував на місці видобутку каміння. 

«А звідки дізналися про це міс-
це?» — запитуємо. 

«Так усі Маневичі знають, де ри-
ють і куди потрібно їхати по камін-
ці…» 

Виявляється, селище перепо-
внене чутками про дорогоцінний 
камінь. Кожен знає, де його вже зна-
йшли, хоч ніхто бурштину і в очі ще 
не бачив. Отож, прихопивши горо-
дника, подалися до місця й ці шукачі 
скарбів і втрапили у руки правоохо-
ронців. 

«Ми навіть не встигли забрудни-
тися», — показують на одяг. 

Утім, це не звільняє від відпові-
дальності, кажуть правоохоронці. А 
інженер із охорони лісу та керівник 
мобільної групи ДП «Маневицьке 
ЛГ» Іван Наумюк додає, що кожному 
порушнику доведеться сплатити по 
6800 грн штрафу. 

Озброєні автоматами право-
охоронці розповідають, що тільки 
цього дня повз їхній пост пройшло 
до кількох десятків «розвідників». 
Щоправда, забачивши міліціонерів, 

швидко ретирувалися. 
Те, що ми побачили, нормальній 

людині у голову не вкладається. Таке 
враження, ніби із землі вивернули 
нутрощі — все перевернули догори 
дриґом. Тонюсінька скибка чорнозе-
му, що з таким трудом формувалася 
впродовж десятків, сотень чи й ти-
сяч літ, рятуючи край од піщаних та 
пилових бур, віднині знищена, і їй не 
скоро вдасться відродитись. 

«Це схоже на розрите кладови-
ще», — зітхає журналіст Микола 
Якименко. 

І справді, сотні виритих ямищ 
різної глибини та розміру не зали-
шають ніякої перспективи для лісу. 
Декотрі сосни повалилися, чимало 

стоїть із підрубаним корінням. 
«А ви подумали, що залишите 

для наших нащадків?» — звертаєть-
ся до «бурштиношукачів» директор 
ДП «Маневицьке ЛГ». 

Зараз обговорюється питання 
встановлення відеокамер із датчи-
ками, які реагуватимуть на рух і 
автоматично фотографуватимуть 
кривдників природи, а також — ви-

користання для патрулювання лісо-
вих угідь квадрокоптерів. А ще ка-
жуть, що всіх «бурштиношукачів» 
прямо од місць незаконного видо-
бутку відправлятимуть на підмогу 
армійцям АТО. 

«Мені довелося побувати у сусід-
ній Рівненській області, де копача-
ми знищено десятки, якщо не сотні 
гектарів поля та лісу, — розповідає 
начальник відділу лісового госпо-
дарства ВОУЛМГ Борис Бабеляс. — 
Це жахливе видовище. Ніби війна 
пройшлася…» 

Волині, на відміну від рівнян і 
житомирян, вдалось уберегти свої 
ліси та поля… 

«Досі цьому лихові протистояли 
тільки лісівники, — каже Володимир 
Радіон. — То була нерівна битва. До-
водилося стикатися з копачами, 
яких охороняли автоматники, нам 
погрожували, залякували… Мож-
ливо, тепер усе зміниться на краще, 
оскільки на тему бурштину сьогодні 
вже заговорив Президент. Принай-
мні є великі сподівання». 


