
З середини квітня 2014 року по 
27 липня 2015 року щонай-

менше 6832 особи загинули в ре-
зультаті бойових дій на Донбасі. 
Про це йдеться в доповіді управ-
ління з координації гуманітар-
них питань (УКГП) ООН.

«З середини квітня 2014 
по 27 липня 2015 року, щонай-
менше 6 832 особи (включаючи 
військових та цивільних) за-
гинули і ще 17,087 поранено в 
зоні конфлікту на сході Укра-
їни», — йдеться в документі. 
Кількість загиблих включає 298 
осіб, що перебували на борту 
Boeing рейсу МН17. Зазначаєть-
ся, що фахівці місії ООН з прав 
людини в Україні та Всесвітньої 
Організації охорони здоров’я у 
своїх висновках брали до уваги 
офіційну інформацію надану 
владою країни щодо жертв серед 
українських військових, а також 
дані від медичних установ так 
званих «ДНР» і «ЛНР».

«Місія ООН з прав людини 
в Україні та ВООЗ вважають, 
що реальна кількість загиблих 
значно більша», — йдеться у до-
повіді.
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Порошенко поїде до Брюсселя 
говорити про безвізовий 
режим
Найближчим часом відбудеться зустріч Петра По-
рошенка з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юн-
кером. Про це повідомили в прес-службі українського 
президента. Відповідно до рішень саміту «Україна-ЄС», 
Україна передала до ЄС фінальний звіт про виконання 
рекомендацій плану дій з лібералізації ЄС візового 
режиму для громадян України та очікує позитивної ре-
комендації щодо запровадження безвізового режиму. 

130
приблизно стільки мільйонів до-
ларів запланувала інвестувати в 
морський торговий порт «Южний» 
в Одесі американська продовольча 
компанія Cargill. Про це йдеться в 
повідомленні Міністерства інфра-
структури України.
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Олександр Кватирко та член Волинського об’єднання учасників АТО 
за волонтерський рух В’ячеслав Савчук (зліва направо) ведуть полеміку

Події

СБУ затримала банду 
російських терористів
У Києві бійці «Альфи» затримали п’ятьох громадян 
Російської Федерації, яких підозрюють у причетності до 
міжнародної терористичної організації. Про це повідо-
мляє прес-центр спецслужби. Під час обшуку у зловмис-
ників вилучено зброю та бойову гранату. У квартирі, 
яку орендували терористи, співробітники СБУ виявили 
схеми саморобних вибухових пристроїв та компоненти 
до них — таймер, мікросхеми, джерела живлення. «Пе-
ревіряється можлива причетність цих осіб до підготов-
ки терористичних актів у Києві», — додали в СБУ.

В ООН назвали 
нову кількість 
загиблих на 
Донбасі з початку 
конфлікту

Громадськість Волині проти новопризначеного керівника управління 
лісомисливського господарства
Наказом Державного агентства 
лісових ресурсів України від 10 
серпня 2015 р. № 382-К тимчасово 
виконуючим обов’язки начальника 
Волинського обласного управління 
лісового та мисливського госпо-
дарства призначено Олександра 
Кватирка. 

Ця кандидатура викликала 
обурення в членів громадських 
організацій «Волинське обласне 
об’єднання учасників АТО за во-
лонтерський рух», Громадський рух 
«Народний контроль», «Самообо-
рона Волині» та інших. Вони зініці-
ювали проведення круглого столу, 
щоб обговорити питання кадрових 
призначень.

Усе каміння посипалося в город 
заступника голови облдержадміні-
страції Сергія Кошарука. Громадські 
активісти його як представника вла-
ди звинувачували в тому, що допус-
тив призначення Кватирка, який є 
«незрозумілим» для волинян. Чому 
його кандидатуру не обговорювали 
та не погоджували з громадськістю? 
Крім того, були закиди, що Кватирко 
людина Колісника, йшлося й про те, 
що стосовно нього відкрито чотири 
кримінальні провадження. І навіть 
якщо він в області ненадовго, на мі-
сяців два, то за цей час встигне на-
творити «справ» з лісовою галуззю: 
будуть вигідні кадрові перестанов-
ки, вивіз деревини і так далі.  

Зауважимо, що Кватирко Олек-
сандр Михайлович (26 жовтня 1981 
р. н.), уродженець села Мар’янівка 
Горохівського району. Має вищу лі-
сотехнічну освіту, починав трудову 
діяльність помічником лісничого 
Вовчецького лісництва Маневиць-
кого держлісгоспу, потім обіймав 

посаду інженера-мисливствознавця 
цього ж держлісгоспу. З 2009-го по 
2013 роки був директором держав-
ного підприємства «Володимир-Во-
линське лісомисливське господар-
ство». З 02.07.2013 р. до 14.05.2014 
р. — директор державного підпри-
ємства «Цуманське лісове господар-
ство». Потім — заступник началь-
ника Житомирського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства.

Сергій Кошарук намагався по-
яснити присутнім, що на сьогодні 
оголошено конкурс щодо кандида-
тури на посаду керівника обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства. Конкурсна комісія 
розгляне пропозиції, а відібрану 
кандидатуру подадуть на погоджен-
ня голові облдержадміністрації та 
громадській раді при ОДА.  

— Нам в Агентстві лісових ре-
сурсів повідомили, що зараз прово-
диться конкурс і допоки він не за-
вершиться призначають тимчасово 
виконуючого обов’язки, — розповів 
Сергій Кошарук. — Згідно із зако-
нодавством тимчасово виконуючий 
обов’язки не потребує погодження. 
Так, з громадськістю не порадилися. 
Богу дякувати, на Волині громад-
ськість є активною і реагує на такі 
речі. Поки що фактів, що тимчасово 
виконуючий є злочинцем, немає. Ка-
жуть: «людина Колісника», — якщо 
це просто заява про те, що Кватир-
ко працював в той час при цьому 
керівникові, то тоді треба бути від-
вертим і по всіх директорах лісових 
господарств поставити те ж саме за-
питання.

Сергій Кошарук намагався за-
спокоїти громадськість, мовляв, у 
лісовому Агентстві на попередній 

колегії заявлені підходи, які в прин-
ципі допоможуть змінити систему, 
щоб там не було корупції. Це стосу-
ється оцінювання роботи кожного 
лісового господарства за рейтингом, 
який базується на порівняні з від-
повідним періодом минулого року 
та враховуватиметься динаміка по 
місяцях.

Така відповідь не задовольни-
ла присутніх. Вони пригрозили, що 
самі виведуть Кватирка з кабінету.

Член громадського руху «Народ-
ний контроль» Віталій Жабчук зау-
важив, що потрібно перед обласною 
радою ініціювати зняття Богдана 
Колісника з голови комісії з питань 
екології, раціонального використан-
ня природних ресурсів, щоб не до-
пустити повернення старих коруп-
ційних схем.

Голова асоціації деревооброб-
ників Волині Іван Литвинюк зупи-
нився на глобальніших проблемах, 
зауваживши, що ще й досі не опублі-
кований Закон про заборону вивозу 
лісу кругляка за межі України, хоча 
Президент вже його підписав.

— Треба було цей закон при-
йняти 20 років тому, — каже Іван 
Ксенофонтович. — За 5 місяців, за 
офіційними даними митниці, 50 ти-
сяч кубів дуба кругляка вивезено за 
межі України, а сосни — на мільйон 
йде рахунок. А сьогодні і на дуб, і на 
сосну ціни в 4-5 разів зросли, саме 
тому всі наші держлісгоспи переста-
ли бути збитковими.

От у третьому кварталі виставля-
ють зі всіх планових заготівель (а це 
212 тисяч кубів) на загальний аукці-
он лише 43 тисячі — це 25,5%, все ре-
шта — на спеціалізований аукціон, де 
ціни за собівартістю та їх встановлює 
Агентство лісових ресурсів. 

На такому аукціоні купують си-
ровину недержавні підприємства і 
за демпінговими цінами, хтось же 
на цьому наживається. Ми вноси-
ли пропозицію і не раз писали в 
Агентство лісових ресурсів, в Мініс-
терство, про те, щоб зупинили спе-
ціалізовані аукціони. Зробіть, щоб 
50% продукції, яка заготовляється 
в області, була для обласних пере-
робників, а решта — виставлялася 
на загальні аукціони. До нас не при-
слухаються.

Також він зупинився на конкурс-
них відборах на посади керівників 
управлінь та лісгоспів, зауважив-
ши, що до конкурсних комісій при 
Агентстві лісових ресурсів нікого з 
Волині не включено.  

— Нехай управління юстиції 
вам, владі, — звернувся він до пана 
Кошарука, — дасть дані про реєстра-

цію громадських організацій, які 
мають стосунок до лісової, перероб-
ної галузей. Зберіть всіх цих пред-
ставників громадських організацій 
та послухайте їх думку. І давайте 
виробимо спільне рішення, щоб не 
Ковальчук (керівник Державного 
агентства лісових ресурсів України) 
керував в області, а всі ми. Без нас не 
повинні призначати ні начальника 
управління, ні директора лісгоспу 
— на місці повинні вирішуватися всі 
питання, тоді буде толк.

Сергій Кошарук запевнив, що 
буде клопотати, щоб до конкурсних 
комісій включили представників з 
Волині. Також пообіцяв брати до ві-
дома та прислухатися до думки гро-
мадських організацій. Однак, щоб 
когось вигнати з посади, сказав, по-
трібне законне рішення.

Людмила ШИШКО

Депутат Верховної Ради трьох скли-
кань, політик, бізнесмен, спонсор, 
меценат, яскрава особистість… 
Саме таким запам’ятають волиняни 
Ігоря Єремеєва, який в результаті 
трагічного випадку з конем отри-
мав смертельну травму і  13 серпня 
помер в одній із клінік Швейцарії.

Народився Ігор Миронович у 
1968 році в селі Острожець Рівнен-
ської області. Закінчив Український 
інститут інженерів водного госпо-
дарства, спеціальність — промисло-
ве та цивільне будівництво. З 1992 
по 1995 рік був директором МПП 
«Континіум», яке він створив у рід-
ному селі спільно з однокурсником і 
другом Степаном Івахівим. Через три 
роки компанія була реорганізована 
в ТОВ «Континіум» і перемістилася 
в Луцьк. Єремеєв очолював її аж до 
2002 року, коли вперше був обраний 
до парламенту. Ігор Єремеєв також  
був засновником благодійного фонду 
«Волинська родина». З 2005 року — 
голова наглядової ради ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень».

 Для довідки. В «Континімум» 
входить ряд підприємств у сфері 
енергетики та харчової промисло-
вості: «Торговий дім Континіум-Га-
личина», «Західна нафтова група», 
завод «Галичина», «Континент На-
фто Трейд» (ТМ WOG), мережа АЗС 
«Вест Ойл Груп», «Західна молочна 
група», «Херсонський нафтопере-
робний завод», «Вог Аеро Джет», гі-
пермаркет «Там Там». У групі компа-
ній «Континіум» станом на 2013 рік 
працювало близько 14 тисяч осіб, 
найбільшим її активом була мережа 
АЗС WOG, що об’єднує понад 400 
автозаправок. 

Ігор Єремеєв неодноразово оби-

рався до парламенту від виборчо-
го округу № 23 Волинської області. 
Вперше це сталося у 2002 році. Він 
також був членом Комітету Верхо-
вної Ради з питань паливно-енерге-
тичного комплексу, ядерної політи-
ки та ядерної безпеки. Член фракцій 
«Єдина Україна», потім — «Аграрни-
ки України», Аграрної партії Украї-
ни, Народної аграрної партії Украї-
ни, Народної партії.

На позачергових парламент-
ських виборах 26 жовтня 2014 Ігор 
Єремеєв переміг в одномандатному 
виборчому окрузі № 23 (Маневи-
чі) як самовисуванець, набравши 
40,43% або 41510 голосів. 27 лис-
топада 2014 р. став керівником де-
путатської групи «Воля народу» 
чисельністю 20 осіб. Був членом 

Комітету Верховної Ради України у 
справах ветеранів, учасників бойо-
вих дій.

Людина при статках, він протя-
гом усього свого трудового життя 
підтримував односельців. 

«Подарунки надсилав два рази 
на рік. На Новий рік їх отримували 
учні, педагоги. Завжди допомагав 
організовувати зустріч випускників. 
Нам купив мультимедійний клас, пе-
рекрив дах... За моїми підрахунками, 
своїй школі допоміг в цілому на три 
мільйони гривень», — розповідає 
учитель Ігоря Єремєєва, директор 
Острожецької школи Володимир 
Козлюк.

Коли на Сході країни розгорну-
лися військові події, бізнесмен Єре-
меєв активно включився в процеси 

на підтримку бійців, що стосується 
придбання необхідного обладнання, 
а потім активно сприяв їхньому ви-
зволенню з полону. Сам виїжджав у 
зону АТО, щоб пересвідчитись, чи 
потрапляє допомога у потрібні руки. 
На своїй сторінці у Фейсбук  медич-
ний волонтер Наталія Соколова ось 
як відзивається про Ігоря.

«Скільки важкопоранених хлоп-
ців вдалося врятувати, вивезти за 
кордон і підняти на ноги саме завдя-
ки допомозі Єремєєва! Ми не питали, 
хто ці хлопці були в житті до їх тра-
гедії, чим жили та заробляли… Ми 
просто їх спасали… І жодного разу 
Миронович не сказав: «Ні..» Був і 
літак на Ізраїль з 9 важкими майда-
нівцями, де довелося наймати три ре-
анімаційні бригади на австрійський 
борт з різних країн, щоб довести їх 
живими…І реанімобілі та літаки на 
вивіз хлопців 51-ої ОМБР, поранених 
під Волновахою, і відправка у Фран-
цію Толі Устимука. Згадую Київський 
шпиталь, кабінет головного хірур-
га, Єремеєв особисто з лікарями, зі 
мною та мамою Наталею Устимук 
зважував, яка клініка для Толі краще, 
радив Німеччину…Знайшла фото, де 
він в палаті вчить нашого 20-річного 
десантника, як користуватися пода-
рованим айпадом. Мамі приніс зо-
лоту банківську картку... Ігор ніколи 
не робив піару на своїх людських, як 
казав, справах…» 

Попрощатися з Єремеєвим при-
були близько тисячі людей, серед 
яких — політики різного рангу, 
громадські діячі, представники во-
линської (як колишньої, так і ни-
нішньої) влади, бійці добровольчих 
батальйонів та волонтери, а також 
сотні волинян. 

Юлія СТРІЛЕЦЬКА

Волинь попрощалася з Ігорем 
Єремеєвим


