
Чергове судове засідання у спра-
ві бійців 51-ї бригади відбулося 

10 листопада у Володимир-Волин-
ському міському суді. 22-х бійців 
звинувачують у відмові від несення 
обов’язків військової служби в бо-
йовій обстановці за попередньою 
змовою групи осіб.

Призначене на 11.00 засідання 
розпочалося із запізненням на 45 
хвилин, пише сайт «Буг».

Правозахисник Андрій Бариш-
ніков повідомив ЗМІ, що наразі до-
сліджуватимуть докази, які надає 
обвинувачення. Після чого дослі-
джуватимуться докази, надані за-
хистом.

У справі новий прокурор — Кос-
тянтин Ігнатов. Розгляд питання 
уповільнюється тим, що адвокати 
заперечують проти долучення фото-
копії, а не оригіналу документа, який 
підтверджував його повноваження.

Сторону обвинувачення пред-
ставляв прокурор військової проку-
ратури Запорізького гарнізону Пів-
денного регіону України Владислав 
Зубков.

Жодного оригіналу документів 
у суді надано не було. Адвокатів за-
цікавив документ, оригіналу якого 
минулого разу не виявилося в об-
винувачення. Зубков зазначив, що  
були складнощі з його отриманням 
через розміщення частини в зоні 
АТО. Проте він запевнив, що до на-
ступного судового засідання оригі-
нал документу представлять до суду.

На думку правозахисників, про-
куратура затягує розгляд справи.

Суд перенесено на 11.00 8 груд-
ня.

На сторінці у Facebook адвокат 
обвинувачуваних Василь Нагорний 
написав:

«Сьогодні... Володимир... Суд... 
22 бійці на лаві підсудних.... 

Попри дощ, втому дуже задо-
волений... І не тому, що військовій 
прокуратурі фактично не вдалося 
подати жодного доказу вини бій-
ців, а тому, що в цих хлопчиків, в 
усіх без виключення, сьогодні горі-
ли вогники в очах, вони всі хочуть 
виправдання, вони почали активно 
брати участь у дослідженні доказів... 
Так, хай ще не сміливо, хай ще не все 
по темі, але вони хочуть боротися. 

Бійці ні на грам не відчувають себе 
винними чи злочинцями, як того 
хоче військова прокуратура, при-
криваючи честь своїх мундирів та 
генеральські лампаси тих, хто хотів 
їх знищити, — вони просто відстою-
ють свою честь!!! Та найголовніше — 
правда, попри всі перепони, починає 
вперто вилазити назовні, і це тільки 
початок! Про перипетії в суді та дії 
прокурорів не хочу розповідати: по-
перше, у залі було достатньо журна-
лістів, хай оцінюють, по-друге, я не 
маю звички добивати після нокауту 
лежачих ногами!!! Ми на крок стали 
ближчі до виправдувального виро-
ку!»

У селі Білосток на Волині під-
приємець знищив унікальну 

пам’ятку — цілюще джерело, з 
якого люди набирали воду. 

Колись у селі був монастир, а 
воду з цього джерела вважали чу-
додійною. Однак тепер тут — сто-
яче болото. Місцеві жителі ствер-
джують, що одного дня з’явилися 
невідомі люди: завезли техніку, 
все перекопали та зникли. Хто  й 
коли віддав джерело в руки під-
приємцям — селяни лише здо-
гадуються. Самого ж орендаря на 
очі не бачили. Вони наголошують, 
що громада не знала про роботи. 
Селяни також поскаржилися, що 
колишній голова колгоспу забрав 
колгоспні землі у своє володіння, 
а його найближчі родичі посіли 
всі керівні посади і коять все, що 
їм заманеться. Сина вибрали го-
ловою сільської ради, а дружину 
— призначили землевпорядником. 

Від будівництва біля джерела голо-
ва села відхрещується, він заявляє, 
що жодних дозволів не видавав, 
оскільки джерело — за межами 
населеного пункту. У Луцькій РДА 
знайшли угоду з підприємцем. 
Згідно з нею, він взяв в оренду 
землі та болото за символічну ціну 
— менше ніж півтисячі гривень на 
місяць — на 25 років. Однак у дер-
жорганах не знали, що на тому міс-
ці проводяться будівельні роботи. 
Журналісти програми знайшли 
орендаря сільського джерела, яко-
го марно шукали селяни кілька ро-
ків. Знімальній групі довелося ря-
тувати чоловіка від розлюченого 
натовпу. На зустрічі з селянами він 
запевнив, що всі дозволи отримав 
і воду не бруднив. А також пообі-
цяв селянам «золоті гори» — робо-
ту та риболовлю вже до кінця року, 
розповідають «Гроші». 

Про це заявив у своєму звер-
ненні до волинян  т. в. о. на-

чальника Головного управління 
Національної поліції у Волинській 
області генерал поліції третього 
рангу Петро Шпига. 

7 листопада 2015 року вступив 
у законну силу Закон України «Про 
Національну поліцію». Відповідно 
до пункту 18 Прикінцевих та пере-
хідних положень Закону України 
«Про Національну поліцію» до 31 
грудня 2016 року поліцейські мо-
жуть використовувати атрибути 
міліції, а саме — посвідчення, пе-
чатки, логотипи та емблеми міліції 
й Міністерства внутрішніх справ 
України. Крім того, поліцейським 
дозволяється носіння та викорис-
тання форменого обмундируван-
ня, визначеного для працівників 

міліції. 
За словами Шпиги, на час пере-

хідного періоду буде забезпечено 
безперебійну роботу всіх  струк-
турних підрозділів та міськрайор-
ганів, аби громадяни не відчули 
«правового вакууму». 

Сьогодні чергові частини пра-
цюють у цілодобовому режимі, 
тому поліція своєчасно реагує на 
заяви та повідомлення громадян 
та належним чином забезпечує 
роботу слідчо-оперативних груп.

Керівник поліції Волині за-
певнив волинян, що поліція на на-
лежному рівні забезпечить захист 
прав і свобод громадян, а також 
вчасні виїзди слідчо-оперативних 
груп на місця вчинення правопо-
рушень чи інших подій.
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Україна вчетверо скоротила 
обсяги закупівлі газу з Росії
Україна скоротила обсяги закупівлі російського 
газу в порівнянні з початком місяця в 4 рази 
— до 10 мільйонів кубометрів на добу. Про це 
заявив голова правління російського «Газпрому» 
Олексій Міллер. Він додав, що одночасно Україна 
знижує закупівлю газу з європейського напрямку. 
«Таким чином, на цей момент передплаченого 
«Газпрому» газу навіть при такому низькому рівні 
відбору вистачає лише на чотири дні — до суботи 
14 листопада», — зазначив Міллер.

Росіяни за три місяці 
знищили майже 800 тонн 
«санкційних» продуктів
Майже 800 тонн санкційної продукції було зни-
щено в Росії з 6 серпня по 7 листопада. Про це 
повідомляє «Россільгоспнагляд». Велика частина 
з цього обсягу — 698,75 тонни — припадає на про-
дукцію рослинництва, 88,25 тонни — на продукцію 
тваринництва. Всього з 6 серпня було затримано 
974,775 тонн контрабандної продукції. 

2,4%
на стільки в жовтні в Україні впали ціни 
виробників промислової продукції 
в порівнянні з вереснем цього року. 
Про це повідомляє Державна служба 
статистики.
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Військовослужбовці черкаської 
частини Національної гвар-

дії України затримали чоловіка, 
який викрав 3-річну дитину. Про 
це повідомили в прес-службі НГУ. 
Зазначається, що бійці розпочали 
пошуки за зверненням матері ви-
краденої дитини.

«Гарячим слідом досвідчені 
нацгвардійці затримали горе-ви-
крадача 1989 року народження, 
співмешканця потерпілої, який 

викрав та переховував дитину в 
помешканні своєї матері», — за-
значили у відомстві.

Знайшли викрадену дитину 
капітан В’ячеслав Грабко разом 
з прапорщиком Артемом Степа-
ненком, сержантом Ростиславом 
Дідашем і солдатами Олександром 
Пасічником та Олександром Куль-
чаком. Вони повернули її потерпі-
лій, а зловмисника передали пра-
воохоронцям.

До 31 грудня 2016 року поліція буде 
користуватись атрибутами міліції

У Дніпропетровську СБУ затримала на 
хабарі свого співробітника та міліціонера

Чергове судове засідання у справі бійців 
51-ї ОМБР відбулося у Володимирі-
Волинському

Актуально

Cлужба безпеки України затри-
мала на хабарі двох співро-

бітників управлінь СБУ та МВС у 
Дніпропетровській області.

Зловмисники вимагали кошти 
від одного з місцевих підприємств 
за сприяння в закритті криміналь-
ного провадження та повернення 
вилученої продукції.

Співробітники внутрішньої 
безпеки та слідчі СБ України за-
тримали хабарників після отри-
мання 1 млн 125 тис. гривень від 
підприємців.

Голова СБУ України Василь 
Грицак наголосив: «До відпові-

дальності за корупцію будуть при-
тягнуті всі правоохоронці та чи-
новники, незважаючи на посади, 
кількість зірок та відомства».

Відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 4 ст. 368 Криміналь-
ного кодексу України. Хабарників 
затримано відповідно до ст. 208 
Кримінально-процесуального ко-
дексу України.

Тривають невідкладні опера-
тивно-слідчі дії для встановлення 
всіх правоохоронців та інших осіб, 
задіяних у корупційній схемі, по-
відомляє прес-центр СБ України.

  

На місці цілющого джерела, з якого люди 
набирали воду, — тепер болото

На Черкащині 
виявили 
нарколабораторію 

Бійці Нацгвардії піймали викрадача 
трирічної дитини

У зоні АТО терористи посилю-
ють передові підрозділи пер-

шого ешелону на Слов’янському 
напрямку та приховують озброєн-
ня, порушуючи Мінські домовле-
ності. Про це повідомляє Головне 
управління розвідки Міністерства 
оборони України.

«Основні зусилля противника 
були зосереджені на посиленні/
ротації передових підрозділів пер-
шого ешелону на Слов’янському 
напрямку, приховуванні озбро-
єння та військової техніки в за-
боронених Мінськими домовле-
ностями районах на Донецькому 
напрямку», — зазначається в по-
відомленні.

Також бойовики ведуть роз-
відки сил АТО із залученням ди-
версійних розвідувальних груп на 
Маріупольському напрямку, роз-
відувальних підрозділів бригад 
першого ешелону та засобів радіо-
електронної розвідки ЗС РФ.

Україна інформує ОБСЄ щодо 
порушення противником Мін-
ських домовленостей, додали в 
управлінні розвідки.

Крім того, у відомстві зазна-
чають, що ситуація в зоні прове-
дення АТО зберігає тенденцію до 
загострення. 8 листопада проти-
вником здійснено 37 обстрілів зі 
стрілецької зброї, РПГ, АГС та 82-
мм мінометів.

Терористи посилюють свої передові 
позиції на Донбасі

У західних областях 12 лис-
топада прогнозують хмарну по-
году з проясненнями, можливий 
короткочасний дощ. Температура 
повітря вночі +8...+10 °C, вдень 
+10...+12 °C. 13 листопада невели-
ка хмарність, без істотних опадів. 
Вночі +6...+8 °C, денна темпера-
тура +9...+11 °C. 14 листопада 
прогнозують похмуру погоду, не-
великий дощ. Температура вночі 
+5...+7 °C, вдень +7...+9 °C. 

У північних регіонах 12 лис-
топада впродовж дня очікується 
мінлива хмарність, невеликий 
дощ. Температура вночі +5... 
+7 °C, вдень +9...+11 °C. 13 листо-
пада мінлива хмарність, місцями 
сильний дощ. Вночі +5...+7 °C, 
вдень +6...+8 °C. 14 листопада си-
ноптики прогнозують хмарну по-
году, дощитиме. Нічна температу-
ра +5...+7 °C, денна становитиме 
+7...+9 °C.

У Києві 12 листопада обіця-
ють хмарну погоду, невеликий 
дощ. Нічна температура +6...+8 °C, 
денна +11...+13 °C. 13 листопада 

синоптики прогнозують мінливу 
хмарність, без істотних опадів. 
Вночі +6...+8 °C, вдень +8...+10 °C. 
14 листопада хмарно, невеликий 
дощ. Температура вночі +5...+7 °C, 
вдень +7...+9 °C. 

У східних регіонах 12 лис-
топада невелика хмарність, без 
істотних опадів. Вночі +4...+6 °C, 
вдень +6...+8 °C. 13 листопада 
хмарно, місцями сильний дощ. 
Нічна температура +3...+5 °C, 
вдень +6...+8 °C. 14 листопада 
мінлива хмарність, опадів не очі-
кується. Вночі +5...+7 °C, вдень 
+7...+9 °C.

У південних областях 12 лис-
топада синоптики прогнозують 
ясну погоду, без істотних опадів. 
Температура вночі становитиме 
+10...+12 °C, вдень +16...+18 °C. 
13 листопада сонячно, переваж-
но без опадів. Вночі +10...+12 °C, 
вдень +13...+15 °C. 14 листопада 
мінлива хмарність, без істот-
них опадів. Нічна температура 
+6...+8 °C, денна +10...+12 °C.

 ПОГОДА

Нарколабораторію організував 
іноземець, який перебував у 

міжнародному розшуку.
Співробітники Головного управ-

ління по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю Служби 
безпеки України ліквідували на Чер-
кащині нарколабораторію, яку ор-
ганізував громадянин однієї з країн 
ЄС. Іноземець перебуває в міжна-
родному розшуку за незаконне ви-
рощування марихуани та її збут у 
своїй країні.

Зловмисник втік від європей-
ських правоохоронних органів у 
жовтні 2014 року, незаконно пере-
тнув державний кордон України та 
з березня 2015 року переховувався 
на території Черкаської області. У 
Канівському районі в орендова-
ному складському приміщенні він 
облаштував нарколабораторію, де 
вирощував марихуану методом гід-
ропоніки.

Наркоділок збував канабіс у Ки-
єві та області, де й був затриманий 
співробітниками спецслужби під час 
поїздки на «ділову» зустріч зі спіль-
никами.

У ході обшуків нарколабораторії 
правоохоронці виявили приблизно 
900 кущів конопель, майже два кі-
лограми готової для продажу про-
дукції, обладнання для їхнього ви-
рощування та зберігання: горщики, 
добрива, лампи освітлення, засоби 
для фільтрації води й повітря, су-
шильні камери тощо.


