
Отець Олександр служить на-
стоятелем храму в селі Оконськ 

Маневицького благочиння. На схід 
до українських військових як духо-
вний пастир та волонтер їздить уже 
більше року. 

Починав з полігону в Дачному, 
куди возив запчастини, бронежиле-
ти, продукти, зібрані та пожертву-
вані парафіянами благочиння, а зго-
дом побував у багатьох так званих 
«гарячих точках». До нього за допо-
могою — і духовною, і матеріальною 
— звертаються не тільки земляки-
волиняни, а й військові з різних під-
розділів. Часто у свої поїздки отець 
Олександр бере ікону з оконського 
храму.

Це Володимирська ікона Божої 
Матері, яку понад сто років тому по-
дарували церквиці православні сол-
дати, котрі брали участь у так звано-
му Брусиловському прориві. Ікона, 
звісно, не має мистецької цінності, 
але має цінність історичну, вона є 
свідком історії Волині, самого Окон-
ська та його храму. Зазвичай образ 
тримали у вівтарі, а коли почалися 
військові дії на Сході, і в них брали 
участь мобілізовані з Оконська, па-
рафіяни зі священиком вирішили 
винести ікону для загального до-
ступу. І буде вона стояти тут у храмі 
доти, доки не закінчиться ця смута 
у державі та в нашій земній батьків-
щині настане мир та спокій. Солда-

ти, котрі служать на Сході, просять 
отця Олександра привезти цю ікону, 
вірять у підтримку Божої Матері.

У свою 17-ту поїздку оконський 
священик брав не тільки продукти, 
теплий одяг, пожертвувані парафі-
янами Маневицького благочиння, 
а й волинські лісові ялинки. Торік 
він в українських військових бував і 
на Новий рік, і на Різдво, і на Водо-
хреща, і бачив, як же хочеться лю-
дям свята навіть у таких фронтових 
умовах. Побували цього разу у Крас-
ногорівці, Мар’їнці, Первомайську, 
Славному та інших місцях, де стоять 
наші солдати.

Ялинки, звісно, стали справжнім 
святом і гостинцем з рідного дому. 
Загалом же священики благочиння 
зібрали 4 тонни продуктів, але нара-
зі завіз отець Олександр половину, 
а з іншою партією допомоги виру-
шить на Схід трохи пізніше. Поїде з 
ним і священик із села Галузія. Най-
перше солдати просять домашніх 
продуктів. Тому возили м’ясні за-
крутки, сало, перемелені горіхи з 
медом, волинську журавлину з ме-
дом, квашену капусту і т. д. А також 
і медикаменти. Отець Олександр 
каже, що парафіяни відгукуються 
на потреби українських військових, 
діляться тим, чим мають, вірять у 
ласку Божу і те, що випробування, 
врешті, закінчаться, настане мир в 
Україні. Але для цього, розуміють, 
треба підтримувати воїнів, які сто-
ять там, аби не допустити тієї біди у 
свої рідні домівки.

Наталія МАЛІМОН

Актуально
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2,55 
стільки мільярдів за невибраний газ вима-
гає «Газпром» від «Нафтогазу України». 
Про це йдеться у повідомленні компанії, 
передає «Інтерфакс-Україна». Мінімальна 
річна кількість газу в третьому кварталі 
становила 10,485 млрд кубометрів газу.

У свої поїздки на Схід отець 
Олександр часто бере ікону 
Божої Матері 

ІДІЛ утримує в рабстві 
3,5 тисячі людей
Бойовики з терористичного угрупування 
«Ісламська Держава» (ІД) в Іраку утриму-
ють як рабів близько 3,5 тисячі осіб. Про 
це йдеться в опублікованій у вівторок 
доповіді місії ООН в Іраку (UNAMI) та Від-
ділення з прав людини ООН, передає «Ин-
терфакс». Утримувані люди — в основно-
му жінки та діти етноконфесійної групи 
єзидів, серед них також є представники 
інших етнічних та релігійних меншин.

До Савченко викликали лікарів
Українській льотчиці та народному депутатові Надії Савченко, 
яка продовжує голодувати в СІЗО-3 у російському Ново-
черкаську, прокапали глюкозу. Про це повідомив на своїй 
сторінці в Twitter у вівторок один з її адвокатів Марк Фейгін.
«Вийшов від Савченко з СІЗО-3. Були лікарі, їй прокапали 
глюкозу двічі, вона себе почуває краще. Передає всім привіт», 
— написав він.
Як відомо, російський суд продовжив арешт Савченко до се-
редини весни. На знак протесту проти продовження терміну 
утримання під вартою українка оголосила наприкінці грудня 
минулого року голодування і вже втратила 15 кілограмів.

За те, що задушив рідну бабусю, проведе за ґратами п’ять років

Так покарав, що чоловік помер

Уікенд за кордоном із чужим паспортом 
не вдався

Лучани протягом 2015 року перерахували 
до Зведеного бюджету понад 1,5 мільярда 
гривень податків і зборів

Луцького сепаратиста на прізвисько 
«Комісар» затримано на нелегальному 
видобутку бурштину

У селі Великий Олексин Рівнен-
ського району 86-річна пенсі-

онерка проживала разом зі своїм 
45-річним онуком. Дочка, яка часто 
відвідувала матір, липневого дня 
минулоріч застала її без ознак жит-
тя. У жінки була хвора нога, тому 
вона постійно лежала та страждала 
від нестерпного болю. Коли дочка 
прийшла зробити матері чергову 
перев’язку, то виявила її мертвою.

Дільничний інспектор, який 
прибув за викликом, засумнівався, 
що пенсіонерка померла через хво-
робу, тож направив її тіло на судово-

медичну експертизу, висновок якої 
шокував родичів, адже жінка помер-
ла внаслідок перекриття дихальних 
шляхів. А про те, що до смерті бабусі 
причетний онук, ніхто й не підозрю-
вав. Згодом чоловік запевняв право-
охоронців, що бабуся сама попро-
сила його це зробити, бо не могла 
терпіти болю.

— Поліцейські довели вину чоло-
віка за фактом умисного вбивства, — 
повідомив начальник Рівненського 
районного відділення поліції Віталій 
Дмищук. — Йому було повідомлено 
про підозру в скоєнні кримінально-

го правопорушення та обрано міру 
запобіжного заходу — тримання 
під вартою. Після завершення досу-
дового розслідування кримінальне 
провадження, відкрите за частиною 
1 статті 115 Кримінального кодексу 
України, скерували до суду.

Суд врахував щире каяття під-
судного та активне сприяння розслі-
дуванню кримінального правопору-
шення, але визнав обтяжувальною 
обставиною вчинення злочину щодо 
особи похилого віку. Тож чоловікові 
призначили покарання у вигляді по-
збавлення волі на п’ять років.

39-річний Віталій Ковальов із 
Володимирця, що на Рівнен-

щині, після того, як його покину-
ла дружина, проживав у будинку 
разом зі старшим сином та неві-
сткою. Нещодавно посеред ночі до 
його кімнати увірвались незнайом-
ці, сильно його побили, зв’язали та 
повезли до лісу. Але дорогою чоло-
вік помер.

Тоді нападники відвезли мерт-
вого до Володимирецької районної 
лікарні та намагалися переконати 
медиків, що буцімто знайшли ска-
ліченого чоловіка на узбіччі доро-

ги. Проте лікарі їм не повірили та 
повідомили в поліцію. Поліцейські 
затримали двох злочинців пря-
мо в лікарні — ними виявилися 
19- та 27-річні жителі села Дубів-
ка. Третього їхнього спільника — 
45-річного Івана Котовича — ще 
шукають. Як з’ясувалося, з цим 
чоловіком колишня дружина по-
кійного проживала в цивільному 
шлюбі останні кілька років. Як 
розповіла вона в поліції, Віталій 
побив її неповнолітнього сина, а 
Іван вирішив його за це покарати, 
інформує «Рівне вечірнє».

Житель міста Івано-Фран-
ківськ, 1981 року народжен-

ня, плануючи провести святковий 
«вікенд» у Європі разом з друзями, 
у незаконний спосіб спробував до-
помогти знайомій перетнути кор-
дон із Польщею. Дівчина не мала 
належно оформлених документів, 
тому чоловік запропонував їй ско-
ристатися проїзним документом 
власної дитини, сподіваючись на 
її природну схожість із подругою. 
Проте на кордоні обидва були за-
тримані прикордонниками, більше 
того, чоловікові тепер загрожує ще 
й кримінальна відповідальність, 
інформує Держприкордонна служ-
ба України.

Рішенням суду за спробу пору-
шення державного кордону Укра-
їни громадянку притягнуто до 
адміністративної відповідальності 

за ст. 204-1 КУпАП. Стосовно ж 
чоловіка прикордонники направи-
ли повідомлення працівникам На-
ціональної поліції про виявлення 
ознак кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 332 Кримінально-
го Кодексу України «Незаконне пе-
реправлення осіб через державний 
кордон України».

За підсумками 2015 року плат-
ники міста Луцька та Луцького 

району перерахували до бюджетів 
усіх рівнів 1 мільярд 566 мільйонів 
гривень податків та зборів. Про це 
повідомила в. о. начальника Луць-
кої ОДПІ Головного управління 
ДФС у Волинській області Лілія 
Габрук. Посадовець відзначила, що 

впродовж 2015 року від луцьких 
платників  надійшло на 392,6 міль-
йона гривень більше податків, ніж 
за 2014 рік.

Найбільшими бюджетоформу-
вальними платежами є податок на 
доходи фізичних осіб — 448,6 міль-
йона гривень, податок на додану 
вартість — 331,5 мільйона гривень, 
податок на прибуток — 213,3 міль-
йона гривень, акцизний податок з 
роздрібного продажу — 76,7 міль-
йона гривень.

Крім того, в державну казну 
спрямовано 68,1 мільйона гривень 
військового збору. Місцеві скарб-
нички отримали 729,2 мільйона 
гривень. Відтак у розпорядження 
місцевих громад надійшло на 142,2  
мільйона гривень більше, ніж у 
2014 році.

Слідчі УСБУ у Волинській об-
ласті направили до суду кри-

мінальне провадження щодо сепа-
ратиста, який допомагав росіянам 
захоплювати Крим.

У 2013 році 56-річний безро-
бітний лучанин переїхав до АР 
Крим. Під час анексії півострова 
прихильник комуністичних ідей, 
який мріє про відродження СРСР, 
блокував військові частини Зброй-
них сил України. За свої злочини 
сепаратист отримав нагороду від 
міністерства оборони Російської 
Федерації — медаль «За возвра-
щение Крыма». У травні 2014 року 
бойовик на прізвисько «Комісар» 
приєднався до незаконних зброй-
них формувань терористів «ДНР». 

Через брак грошей комуніст повер-
нувся на Волинь з наміром підза-
робити на нелегальному видобут-
ку бурштину. Під час затримання в 
терориста вилучено бойову грана-
ту, яку він намагався продати. 

Зловмисник, який повністю ви-
знав вину на етапі досудового слід-
ства, обвинувачується у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 
та ст. 341 (в ред. від 16.03.2014), 
ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 Кримі-
нального кодексу України (участь 
у діяльності терористичної органі-
зації, зміни меж території України, 
захоплення будівель та споруд та 
ін.), інформує прес-служба УСБУ у 
Волинській області. 

За кілька хвилин грабіжники викрали з банку мільярд рублів

У «Промсвязьбанку», що на площі 
Перемоги в Санкт-Петербурзі, 

нальотчики за кілька хвилин злама-
ли 134 банківські скриньки та взяли 
мільярд рублів (приблизно 340 міль-
йонів гривень). Більше в їхні сумки 
просто не помістилося.

У перший робочий день після 
новорічних канікул, 11 січня, через 
п’ять хвилин після відкриття філії 
«Промсвязьбанку» на площі Пере-
моги, 2 у Санкт-Петербурзі, в 9.35, 
туди заглянув постійний клієнт. За 
паспортом це був 37-річний петер-
буржець Зубков, який орендував 
скриньку ще восени 2015-го. На-
справді його документи, як згодом 
виявилося, були підробленими, по-
відомляє видання «Фонтанка».

Клієнта звично провели в при-
міщення з комірками і залишили на-
одинці зі своїми секретами. Через 15 
хвилин він покликав операціоніст-
ку. Коли ж вона зайшла за ним, то їй 
було сказано не робити з себе геро-
їню. Руки операціоністці відразу ж 
зв’язали будівельними хомутами. У 
цей час в залізні двері, що ведуть у 
двір будівлі, делікатно постукали.

Беззбройний охоронець підпри-
ємства «Удакан» Олександр, який 
сидів за нею, подумав, що проситься 
один із робітників, і відкрив, адже 
навколо будівлі встановлене ришту-
вання. Але цього разу охоронець 
побачив чотирьох міцних хлопців у 
капюшонах. Вони одним своїм ви-
глядом вгамували його і також за-
стебнули наручники за спиною. По-
тім вибили ногами двері з щільного 
картону, які ведуть у коридор, і уві-
йшли до вже відкритих подільником 
дверей у сховище. Навряд чи багато 
хто знав, що в цій філії «Промсвязь-
банку» в приміщення зі скриньками 
можна пройти як із залу, так і з чор-
ного ходу.

Далі все зайняло лічені хвили-
ни. Молодики працювали дружно 
та спритно. Кожен легкою фомкою 
зламував скриньки, виймав сталеві 
валізки, а вміст висипав у величезні 
спортивні сумки. Якщо трапляли-
ся документи, їх кидали під ноги. 
«Шоу» тривало від п’яти до семи 
хвилин.

Інші ж працівники філії, крім 
охоронця та операціоністки, не під-

озрюючи, що в цей час відбувається 
пограбування, монотонно займа-
лися своїми справами. Грабіжники 
пішли, залишивши 134 скриньки 
порожніми. Могли б і більше, але, 
судячи з усього, не очікували тако-
го успіху свого задуму. Грабіжники 
сіли на два чорні автомобілі з «липо-
вими» номерами і поїхали в невідо-
мому напрямку.

Цікаво, що власники скриньок 
у пограбованій філії про інцидент 
дізналися не від працівників банку, 
як це передбачалося договором, а зі 
ЗМІ.

Як розповів «Фонтанці» клієнт 
філії Олександр, він дізнався про 
наліт тільки через два дні — 13 січ-
ня. «При цьому мені не дали зайти в 
сховище, щоб знайти серед викину-
тих зі скриньок документів свої», — 
скаржиться постраждалий. За його 
словами, у співробітників «Промс-
вязьбанку», які приймають скарги 
від клієнтів, є список на трьох арку-
шах з плюсами та мінусами навпро-
ти прізвищ: «На кожній сторінці до 
30 пунктів. І навпроти багатьох, як і 
в мене, мінус».

Солдати вірять у Божу силу

СБУ направила до суду матеріали щодо зловмисника, який, крім 
того, ще й допомагав захоплювати Крим


