
Вік: 25 років.
Громадська діяльність: голова Малинської 
міської організації УНСО, координатор ВБФ 
«Серце до серця». 
Мета: втілення і реалізація державної 
гуманітарної політики на місцях та ідей 
патріотичного виховання. Виправлення 
недоліків у сфері гуманітарного розвитку 
міста за допомогою активної громадської 
роботи. Зміна свого району на краще, 
втілення всіх прогресивних ідей і здобутків.
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Покоління Z (зет) — термін, що засто-
совується для людей, які народили-
ся між ранніми дев’яностими та се-

редніми двотисячними. Зазвичай, людей 
покоління Z вважають дітьми покоління 
X, рідше покоління Y. Те, що минулі по-
коління називали «технологіями майбут-
нього», пококоління Z вважає невід’ємною 
частиною повсякденного житття. Саме це, 
передусім, відрізняє нас від наших батьків 
і цим ми не маємо права не скористатись.

Ми не маємо в генах пострадянського 
синдрому, який не дозволяє бачити зем-
лякам Україну вільною, насамперед, від 
споконвічної російської агресії, яка про-
являється у всьому — від панування мови 
до наглого заволодіння територією, нех-
туючи людським життям.

Я народився у незалежній Україні і хочу 
бачити її такою. Без жодних покровителів 
зі Сходу чи Заходу. Тому що я відчуваю у 
собі сили, маю розум, аби самостійно бу-
дувати НОВЕ життя у своїй Батьківщині.

Я ніколи не дозволю собі смітити там, де 
живу: у домі, на вулиці, на природі, отже, 
це буде гарним прикладом і для моїх ро-
весників, і для дітей, які дивляться на 
мене. Я розмовляю українською, отже, не 
засмічую свою душу калькою та русизма-
ми. Я молюсь українською, у православ-
ному храмі УПЦ Київського патріархату, 
отже, зі мною Бог і віра у те, що молитва за 
Україну дійде до небес. Якщо в моїх дум-
ках немає брудних помислів, не буде і га-
небних вчинків, отже, все, що робитиму в 
житті, — на благо своєї родини і України.

І я такий не один — нас багато, дуже ба-
гато, — це покоління Зет, народжене у 
вільній Україні. І ми переможемо, рано чи 
пізно, хоче хтось цього чи ні. Переможемо 
російського агресора, і покажемо йому його 
місце в історії. Переможемо ганебну коруп-
цію, як перемогли її патріоти в Грузії. Там 
зараз жити нелегко, але в Грузії немає ко-
рупції — і це не Європа, а всього-на-всього 
свободолюбива країна! Нині там після двох 
штрафів за порушення законодавства, тебе 
звільнять із роботи і навряд чи ти згодом 
зможеш десь працевлаштуватися. Такі су-
ворі закони запровадили свободолюбиві 
грузини. Тим, хто зараз живе в цій країні, 
знаю, жити не просто: з одних умов життя 
люди перейшли в інші. Зате їхнім дітям 
буде легше — в їхніх генах не буде отих віру-
сів блатів, кумівства, корупціонерства.

Такою хочу бачити у близькому май-
бутньому і рідну Україну. І запрошую 
всіх вас — ровесники, яким не байдужа 
доля країни лише тому, що ви самі хоче-
те лишитись тут і будувати собі майбут-
нє, давайте це зробимо разом!

вступне слово

МАЙБУТНЄ — 
ЗА НОВИМ 
ПОКОЛІННЯМ

Ігор БЕРЕЗЮК

КОЗАЦЬКИЙ РУХ — В НОВУ 
ПОЛІТСИЛУ

УГОДА
про створення об’єднання

«Рух національно-патріотичних 
сил Житомирщини»

 
«Носієм суверенітету і єдиним дже-

релом влади в Україні є народ. Народ 
здійснює владу безпосередньо і через 
органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конститу-
ційний лад в Україні належить виключно 
народові і не може бути узурповане держа-
вою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну 
владу.»

Конституція України стаття 5.
 
Ми, представники «Житомирського 

крайового козацького товариства «По-
ліська Січ» Українського козацтва, во-
їни-афганці, члени «Народного Руху 
України», УНСО, учасники АТО, волон-
тери Житомирщини, «Патріотична пар-
тія Ураїни» заявляємо: про створення 
об’єднання «Рух національно-патріо-
тичних сил Житомирщини».

Наша мета:
захист прав та свобод людини, роди-

ни, громади та національних інтересів 
України;

очищення влади від корупції, свавіл-
ля та беззаконня;

покладення краю знищенню природи 
Полісся; тільки місцева громада повин-
на мати право розпоряджатися всіма 
багатствами своєї землі.

Саме тому ми об’єднуємося в ««Рух на-
ціонально патріотичних сил Житомирщи-
ни», щоб спільно захищатись та виборю-
вати владу на виборах всіх рівнів. В наших 
лавах немає та не буде тих, хто був при 
владі до цього часу, злодіїв та олігархів.

 Разом — до перемоги! Слава Україні!

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку 
свої наміри про об’єднання на па-
пері скріпили представники Жито-

мирського крайового козацького това-
риства «Поліська Січ», воїнів-афганців, 
Народного Руху України, Конгресу укра-
їнських націоналістів, Житомирського 
обласного осередку УНА-УНСО, Патріо-
тичної партії України, Ліберальної партії 
України, ГО «Перспектива», ГО «Комі-
тет по боротьбі з організованою злочин-
ністю та корупцією», ГО «Патріотична 
Cила», Міжнародна організація з прав 
людини (Житомирська філія), учасники 
АТО та волонтери Житомирщини.

Учасники Руху національно-патріо-
тичних сил Житомира декларують, що їх 
об’єднало спільне прагнення захистити 
права і свободи людини, родини грома-
ди та національні інтереси України очи-
стити владу від корупції, свавілля та без-
законня, а також припинити знищення 
природи Полісся.

Підписанти угоди запевнили, що в лавах 
Руху національно-патріотичних сил Жи-
томира не буде людей, які дискредитували 
себе при владі. В обласну та місцеві ради 
потраплять ті, хто сповідує такі цінності як 
патріотизм, професіоналізм і порядність.

Відстоюючи інтереси громадян, пред-
ставники руху боротимуться з корупцією, 
беззаконням і байдужістю. Підписання 
аналогічних угод вже відбулося на облас-
ному рівні, а також в Андрушівці, Бер-

дичеві, Малині та Чуднові. В обласному 
ж центрі на початку серпня урочисто за-
вершився процес об’єднання національ-
но-патріотичних сил Житомирщини.

…А напередодні Дня незалежності 
України, 23 серпня, у Житомирі відбули-
ся великі збори Руху національно-патріо-
тичних сил області. На зборах прийняли 
програму для участі в місцевих виборах, 
визначили, яка із партій-співзановниць 
представлятиме Рух на виборах 25 жовт-
ня 2015 року, сформували перші п’ятірки 
до обласної та Житомирської міської рад 
і кандидатів на посади міських голів. Ок-
рім цього, делегати розглянули створен-
ня виборчих штабів та визначили їх ке-
рівників на рівні області, районів та міст. 

Уже зараз Рух активно долучається до 
вирішення проблем на місцях. Зокрема, 
це повернення у власність територіаль-
них громад ставків і незаконна вирубка 
лісу. Рух національно-патріотичних сил 
підтримує і пропагує національно-па-
тріотичне виховання молоді, волонтер-
ство і розвиток музеїв. Активісти органі-
зації збирають та доставляють допомогу 
бійцям АТО та опікуються родинами за-
гиблих героїв. Окрім цього, Рух вишко-
лює молодих патріотів на тренувальних 
базах УНА-УНСО, бійці добровольчого 
батальйону якого входять до складу 131-
го розвідувального батальйону Зброй-
них Сил України.

УНА-УНСО приєдналося до нового патріотичного 
руху на Житомирщині

7 серпня 2015 року у Житомирі завершили створення нового політичного 
руху, початок якому було покладено за участі Житомирського осередку 
УНА-УНСО 31 травня цього року в селі Кодня Житомирського району (на 
знімку). В обласному центрі підписали угоду про створення 
Руху національно-патріотичних сил Житомирщини.

Інформаційний центр УНСО.

інформаційний бюлетень житомирського  відокремленого підрозділу ГО УНСО
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Борець за справедливість і достойне життя громадян Олексій 
СЕМЕНІВ відповів нам чесно та відверто на наші запитання.

персона

Олексій СЕМЕНІВ:  МИ — ЗДОРОВІ 
МОЛОДІ СИЛИ УКРАЇНИ!

—Олексію, які свої 
здобутки в жит-
ті вважаєте най-

важливішими?
— Те, що я залишився лю-

диною. А найбільше ціную до-
тримання свого слова. Вважаю, 
якщо чоловік дає обіцянку, 
значить він її виконує. Якби 
більшість наших політиків були 
чоловіками, а не пустобрехами, 
— світ був би кращим.

— Яким чином Ви пов’яза-
ли життя із УНА-УНСО? І 
чому саме з нею?

— УНСО (Українська Націона-
лістична СамоОборона) є Орде-
ном, тобто складною централізо-
ваною структурою, яка діє у всіх 
сферах життя і яка зараз пережи-
ває часи відродження. Я приєд-
нався до її лав у 2009 році. Мене 
тоді, молодого студента, непоко-
їли події, які відбувалися у моїй 
Батьківщині. І тому я обрав УНСО 
— як шлях боротьби з несправед-
ливістю, що панує в нашій країні.

— І як будете боротись?
— Давайте подивимось правді 

в очі: хто зараз у місті чи районі 
намагається боротися з корупці-
єю, розкраданням надр? Не знаю, 
кого можна назвати тут, окрім 
УНА-УНСО.  Може, безчесна і поз-
бавлена ідеалів міліція, яка здат-

на цькувати тих, хто, не жаліючи 
життя, боровся за справедливість 
та інтереси України? Чи сучасна 
влада, яка настільки корумпова-
на і прогнила, що, якби і хотіла, 
не здатна була б щось змінити. А 
якщо хтось із нових людей нама-
гається щось змінювати, їм просто 
немає на кого опиратися? І тому 
сьогодні ті, хто вважають себе на-
шими ворогами, розповсюджу-
ють про нас чутки. Знають, що з 
нами молодь, що за нами майбут-
нє. Тому лякають людей, щоб поз-
бутися тих, хто їм заважає…

— Що заважає місту Ма-
лину бути європейським?

— Відсутність змін. Ми пере-
обрали мера, але не провели 
очищення чиновників. На по-
садах залишилися люди, які 
працювали за часів Януковича. 
Ці люди звикли нічого не роби-
ти, натомість сидіти в кабінетах, 
чесати язиками й займатися 
відписками. Для того, щоб від-
булися зміни, мала б бути нова 
команда професіоналів, а не кла-
ни родичів, друзів, підприємців, 
які думають лише про лобіюван-
ня власних інтересів і не зміну 
установлених правил гри. Адже 
в Європі немає місця цим речам. 

— Які напрямки розвит-
ку міста та району Ви вва-

На жаль, не існує практики оцінки 
роботи уряду та виконаних пе-
редвиборних обіцянок. Але існує 

практика звалювати все на попередни-
ків, на війну та Росію. На жаль, очікуван-
ня європейського життя, привело лише 
до європейського рівня цін.

Із травня 2015 року ми маємо «справед-
ливу» ціну на газ — 7,188 гривні за куб, 
що на 280% вище, ніж у 2014 році. Якщо 
ж вірити пану Яценюку, то сьогодні ми б 
мали сплачувати 1,470 гривні за кубічний 
метр газу. Звісно, подорожчання було 
здійснено весною, із закінченням опа-
лювального сезону, тому різкого здорож-
чання ми не відчули. А чи витягне Ваша 
родина щоб сплатити близько 2000 за газ 
в зимовий період? А якщо Ви пенсіонер 
з пенсією 1000 гривень? Розраховуєте на 
субсидію, про недофінансування або про 
відміну котрої уже говорять сьогодні?

Цікавим є незалежний аудит встанов-
леного тарифу, який провела ГО «Публіч-
ний аудит». Вона стверджує, що в тариф 

закладено поріг споживання 2013 та 2014 
років, але чомусь забули згадати про те, що 
зараз економіка фукціонує без АР Крим і 
без Донбасу, що значно знижує споживан-
ня блакитного палива населенням.

Навіть враховуючи підвищення рентної 
плати на видобуток газу до 70% та збіль-
шення собівартості видобутку до рівня АТ 
«Газпром», економічно обґрунтований 
рівень збільшення тарифів для населен-
ня, за умови використання українського 
газу, становить 99%, а не 280%, як затвер-
джено. І навіть за умови використання 
для потреб населення українського та 
імпортного газу, тарифи мають підвищи-
тися максимум на 152%. Крім того, слід 
провести аудит ефективності (не лише 
фінансової звітності) державних газови-
добувних підприємств, за результатами 
якого визначити фактичну собівартість 
видобутку газу та факторів, що можуть 
впливати на її завищення. І лише після 
цього розглядати питання підвищення 
тарифів для населення, а не навпаки, 

Ви памятаєте передвиборчі обіцянки пана Яценюка? Якщо забули, то 
нагадаємо, — газ по 70 доларів за 1 тисячу кубометрів для населення. Якщо ні, 
то хтось кричав про «кулю в лоб» на Майдані. Комусь було б і варто кулю в 
лоб. Але насьогодні, народ України має «дулю с маком». Куди ж поділись ті 
обіцянки? І для кого вони були? Хто зараз отримує газ по 70 доларів? Ви? 

погляд на проблему

А ЛЮДЕЙ «ОБДЕРЛИ»

Вік: 27 років.
Громадська діяльність:  голова Житомирського обласного 
відокремленого підрозділу ГО УНСО, засновник та голова «Комітету з 
питань запобігання корупції та захисту прав Людини УНСО» в Малині.
Мета: багато часу приділяю спілкуванню з мешканцями міста й 
сільськими жителями й у більшості в очах бачу апатію і байдужість. 
Люди втомились жити в суцільному обмані, вони розчаровані владою 
олігархів. Однак, завжди серед байдужого натовпу знаходяться очі 
людини, яка дивиться на тебе з надією. Такі люди вірить, що кращі часи 
і для них, і для їхніх дітей рано чи пізно настануть. Заради цього треба 
жити і не припиняти боротьбу, щоб люди не втрачали надію...

Дмитро РИСАЙ.

вважають експерти «Публічного аудиту». 
Враховуючи вище сказане, можна 

лище зробити висновок, що за рахунок 
населення набивається бюджет країни і 
завдяки цьому кишені можновладців, а 
людей — знову «обдерли як липку». 

Мені особисто вже страшно отримати 
платіжку за тепло і газ з початком нового 
опалювального сезону. Моя сім’я прожи-
ває у двокімнатній квартирі. Якщо мину-
лого літа комунальні платежі складали 
до 300-350 гривень, і за газ окремо ми 
сплачували по 10 гривень щомісяця, спо-
живаючи його лише для приготування їжі, 
то влітку 2015-го комунальних платежів 
ми сплачуємо 500-600 гривень і окремо 
за газ — 30-40 гривень. У зимовий період 
отримання платіжки буде для кожної ро-
дин страшною звісткою. І чи дійсно сім’ї, 
особливо де є малі діти чи пенсіонери, оси-
лять цей тягар? Чи, можливо, в передви-
борчій боротьбі уряд знизить його, а після 
отримання бажаних крісел знову підніме 
до небачених висот? Тим часом проходять 
мітинги по великих містах України з ос-
танньою надією про нормальне життя із 
нормальними тарифами, але телеекрани 
не поспішають донести це глядачу. І ми, як 
заручники державної політики, повинні 
коритися волі Уряду, бо альтернативу бла-
китному паливу не кожен може знайти. 

Жити по-новому — це виживати по-у-
країнськи… Новий блокбастер у кожній 
домівці пересічного громадянина нашої 
держави.

Вік: 25 років.
Громадська діяльність: активна учасниця 
громадського життя Малина, засновник 
і член ГО «Комітет з питань запобігання 
корупції та захисту прав Людини УНСО». 
Мета: встановлення громадського контролю 
над діяльністю влади міста. Проведення 
незалежного аудиту державних установ, 
задля встановлення фактів розкрадання 
майна громадян і запобігання подальшому 
зловживанню посадовими особами у не 
цільовому витрачанні коштів. Розробка 
програми озеленення міста та створення 
достойних зон відпочинку, боротьба 
з продажем алкоголю неповнолітнім, 
створення сприятливих умов для роботи 
бізнесу з дотриманням вимог законодавства.

Ольга ЄСИПЧУК

жаєте пріоритетними?
— Усе в країні вирішується не за 

здоровою логікою та не виходячи 
з інтересів держави, а лише на ко-
ристь продажному чиновництву, 
яке загрузло у хабарництві. Саме 
на їхній совісті скорочення вироб-
ництва. Простіше ж здирати хаба-
рі з торговця, який заробляє гроші 
без особливих зусиль, ніж із нечес-
ного товаровиробника… На їхній 
совісті також небачене зростання 
злочинності. Як можуть боротися 
зі злочинністю і корупцією ті, хто 
самі злочинці? Кажуть, що тепер 
ми будемо «жити по-новому». 
Дійсно, живемо по-новому: збіль-
шилась могутність злодіїв, які за-
хищені законом — корумпованих 
чиновників і нечесних торгашів, 
які наживаються на війні та по-
грабуванні народу. 

Системна боротьба з корупці-
єю, яка перейшла всі межі, є од-
нією із найактуальніших проблем 
нашої країни, особливо в умовах 
кризи. Допоки чиновники та інші 
посадові особи будуть розкрадати 
бюджетні кошти, ми постійно ма-
тимемо дефіцит. Лише бажання 
силовиків боротися із корупцією у 
своїх рядах і в рядах чиновницької 
братії — дасть можливість напов-
нювати бюджет. Потрібне впро-
вадження прозорості у всіх сферах 
суспільно-політичного жи ття. Ми 
йдемо на вибори в органи місце-
вої влади, щоб покращити еконо-
мічну ситуацію району. Адже ін-
вестори ніколи не зможуть зайти 
в місто чи район і створити нові 
робочі місця, якщо тут буде пра-
цювати тіньова економіка. 

— Над чим працюєте сьо-
годні? Поділіться планами 
на найближчий рік…

— Разом із однодумцями ми 
створили «Комітет з питань запо-
бігання корупції та дотримання 
прав Людини УНА-УНСО». Пла-
нуємо перенести роботу Комітету 
й на територію району — докла-
демо всіх сил для зміни поточної 
ситуації. До прикладу, ми внесли 
пропозицію щодо зменшення ко-
мунальних платежів для учасни-
ків АТО та їхніх сімей. Боремось 
проти видобутку титану в селі 

Луки на Малинщині, що призве-
де до погіршення екології та по-
несе за собою вирубку лісу пло-
щею 200 гектарів. Виступаємо 
проти продажу алкоголю дітям. 
Також, за зверненням про допо-
могу до нас жителів Федорівки, 
робимо все можливе, щоб не за-
лишились на одинці зі своєю бі-
дою ці люди, які вже втомились 
боротись із загарбниками озера 
в селі… Звісно, нічого б такого не 
сталось, якби всі державні органи 
нашого району, загалом усієї кра-
їни, працювали не на благо осо-
бистого гаманця, а як по повинно 
бути, — на добробут народу.

— Що ж не так із держав-
ною політикою сьогодні? 

— Уряд Яценюка довів народ до 
жебрацтва. Невміння брати від-
повідальність і проявляти рішу-
чість, призвели до загибелі тися-
чі людей. Відстоюються інтереси 
олігархів, процвітає корупція, 
відбуваються політичні вбивства 
та переслідування інакодумців 
— ось що принесла на нова по-
літика… Українські патріоти, по 
суті, діють в умовах ворожого 
оточення. Патріоти, які роблять 

все для Батьківщини, жертву-
ють часом, грошима, свободою і 
життям, не отримують не те що 
почестей, похвали і винагород, 
— отримують осуд. Отримують 
тюрми, кулі й остракізм. Уряд 
же працює проти патріотів, які 
відстоюють достойне життя для 
простого народу. Якщо владі не 
потрібні патріоти й прості люди, 
чи потрібна нам така влада?

— У Гущенцях вже другий 
рік діє мобілізаційний центр 
від ЗУ 131 ОРБ УНСО. Чи бага-
то людей виявили бажання 
стати солдатом в АТО?

— Батальйон сформовано для 
звільнення предковічних Укра-
їнських земель від московських 
окупантів, він офіційно у складі 
Збройних Сил України дислоку-
ється у «секторі М» і нараховує 
до 800 бійців. Обов’язкове нав-
чання добровольців проходить 
на полігоні у Вінниці, незалеж-
но від факту проходження стро-
кової служби у лавах ЗСУ. Під 
керівництвом досвідчених ін-
структорів, які пройшли війни в 
Афганістані, Придністров’ї, Гру-
зії і Чечні та мають свіжий бойо-
вий досвід в АТО, наші земляки 
проходять інтенсивне навчання 
із тактики бою на різній місце-
вості, вогневої підготовки, топо-
графії, саперної справи та інших 
необхідних військових дисци-
плін. Після засвоєння потрібно-
го об’єму знань, дорога поведе їх 
на Схід, звідки ми чекаємо їхньо-
го повернення як переможців! 

— Якою Ви бачите Украї-
ну через десять років? Що 
має змінитись?

— У житті людини десять років 
— це великий проміжок часу, а в 
житті країни — мить. Для мене 
таким десятиліттям був період 
2004-2014 років, коли на моїх 
очах виросла нова генерація мо-
лоді, яка прагнула оновлення 
країни, яка доклала зусиль до 
повалення режиму Януковича. 
Але зробила помилку, дозволив-
ши прийти до влади людям, які 
«віддячили» їй тюрмами, полі-
тичними переслідуваннями, по-
грабували країну та замість єв-
ропейської країни, перетворили 
Україну на поліцейську державу 
рівня «бананової республіки»...

Ми готові співпрацювати з 
будь-якими громадськими орга-
нізаціями, партіями та громадя-
нами, які мають за мету очищен-
ня нашого життя від корупції, 
злочинності, потворної соціаль-
ної несправедливості, яка може 
кинути Україну до кривавого го-
лодного всенародного бунту. Ми 
— здорові молоді сили України. 
Тільки свіжа кров може оздоро-
вити політичну культурну, еко-
номічну систему України!

...щоб відбулися зміни, 
мала б бути нова команда 
професіоналів, а не клани 

родичів, друзів, підприємців, 
які думають лише про 

лобіювання власних інтересів 
і не зміну установлених 

правил гри. »

«
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ЩО МИ ЗРОБИЛИ

Блокпост ММО УНСО на трасі 
Варшава — Київ, побудований із метою 
підтримати моральний дух населення, у зв’язку з 
початком подій на Донбасі

Зупинено лісовоз для перевірки транспортної 
документації (с. Ворсівка, Малинський р-н). У той 

день черговому в штаб Самооборони надійшов дзвінок, 
що за селом невідомі особи вирізають і грузять ліс: 

якщо не буде вжито мір, селяни погрожували спалити 
автомобілі. Трагедії вдалося уникнути.

Організація та участь в акціях із прибирання 
та упорядкування мікрорайонів міста.

Проведена ідеологічна та фізична робота  
серед молоді.

Виступ барда 
та волонтера 

Станіслава 
Гуменюка на 

підтримку 
батальйону 

УНСО

Участь 
у благодійному 

марафоні 
в рамках акції 

«Серце 
до Серця».

Виступ зірки 
Євробачення 
Анастасії 
Приходько на 
підтримку 54-го 
розвідувального 
батальйону 
(УНСО) в місті 
Малин.                                                                                                                                       

Після 
звільнення 
Слов’янська, 
активісти УНСО 
взяли активну 
участь в зборі 
гуманітарної 
допомоги для 
жителів міста та 
земляків із 95-ої 
аеромобільної 
бригади

Представники УНСО покладають вінок до 
пам’ятника Небесній Cотні.

Активісти УНСО долучилися до проведення у Малині 
відкритих міських змагань із техніки пішохідного 

туризму 2015: слідкували за порядком у таборі 
та допомагали в суддівстві.

Діяльність УНА-УНСО в Житомирській 
області за період 2014-2015 років

НАПРЯМОК РЕЗУЛЬТАТИ

ЕКОЛОГІЯ

1. Протягом року надавали підтримку в 
гасінні лісових пожеж.
2. Організовували та долучалися до ак-
цій із прибирання та упорядкування мі-
крорайонів міста Малина:
- в рамках акції «Чистий берег» прибра-
но відпочинкову зону за містом;
- в рамках 5-ого екологічного фестивалю 
«Чистий Малин» прибрано відпочинко-
ву зону за містом (спільно з ініціативною 
групою Малин ЕкоФест).
3. Контролювали транспортування лісо-
вої продукції.
4. Закрили нелегальний видобуток піску 
біля м. Прилуки.
5. Боролися із незаконним видобут-
ком бурштину. Разом із міліцією ви-
лучили три помпи. 
6. Шість разів виїжджали на перехо-
плення нелегально вивозу лісу.

ГРОМАДСЬКИЙ 
ПОРЯДОК

1. Утворено блокпост на трасі Варшава — 
Київ.
2. Боролися із незаконним видобутком 
і розкраданням надр району та бра-
коньєрством, у результаті чого було за-
тримано браконьєрів та вилучено до 
двох км. сіток.
3. У Першотравневому затримали двох 
сепаратистів із російською символікою. 
Передали справу в СБУ.

ІДЕОЛОГІЧНА 
ТА ОСВІТНЯ 

РОБОТА 

1. Організовано й проведено медичний 
вишкіл, а також патріотичні бесіді з уч-
нями загальноосвітніх шкіл.
2. УМалині проводилися лекції з істо-
рії УНА УНСО та показ ідеологічних 
фільмів.

ДОПОМОГА 
АТО

1. Організовано поїздки в зону АТО з 
метою підтримки 54-го окремого розві-
дувального батальйону (УНСО) та 5-го 
окремого батальйону Добровольчого 
Українського Корпусу.
2. Для 54-го окремого розвідувально-
го батальйону (УНСО) відправлено 30 
кубометрів лісу на побудову бліндажів.
3. На підтримку 54-го окремого розві-
дувального батальйону УНСО в місті 
Малині організовано благодійні кон-
церти Станіслава Гуменюка, Анастасії 
Приходько.
4.Після звільнення Слов’янська, активі-
сти УНСО взяли активну участь в зборі 
гуманітарної допомоги для жителів Ма-
лина та земляків із 95-ої аеромобільної 
бригади.

ДОПОМОГА 
ХВОРИМ ДІТЯМ 

У рамках співпраці з Всеукраїнським 
благодійним фондом «Серце до серця» 
та з метою зборукоштів для закупівлі 
медичного обладнання, організовано та 
проведено благодійний марафон і кон-
церт «Малин має талант-2».

ЗАХИСТ ТА 
ПРОПАГУВАННЯ 

ІДЕЙ 
РЕВОЛЮЦІЇ 

ГІДНОСТІ

Протягом 2014-2015 років представни-
ки Житомирської команди УНА-УНСО 
брали активну участь в подіях Револю-
ції Гідності та, разом із співробітника-
ми міліції, забезпечували громадський 
порядок у місті й районі. З початком 
війни, одні з перших долучилися до ор-
ганізації волонтерської допомоги бій-
цям у зоні АТО та членам їхніх сімей.
1. Приймали активну участь у всіх засі-
даннях адміністрації і районної ради.
2. Участь у мітинг проти виступу екс-ре-
гіонала Пехова В.В.
3. Участь у відкритті меморіальної до-
шки герою АТО.
4. Вшанування пам’яті козаків, які були 
розстріляні більшовиками під Базаром.
5. Участь у марші вшанування пам’яті 
жертв протизаконних дій силових ві-
домств.
6. Участь у марші за Єдність України в 
місті Житомир.
7. Збори біля пам’ятника Шевченку в 
честь Небесної Сотні.

ЦЕРКВА

1. Бійці УНА-УНСО звільняли та нес-
ли охорону будівлі Свято-Покровської 
церкви у м. Малині від захоплення 
прибічниками Москви.
2. Проводили бесіди з батюшками цер-
ков московського патріархату.
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Ось тут-то і відбувся пере-
лом. Перелом у свідомо-
сті: «куля в лоб або жити 

по-новому». І усвідомили, що 
пора. Дійсно, було пора. Майдан 
швиденько злили. Через про-
плачені ЗМІ зробили «гадюч-
ником у центрі європейської 
столиці». Народ мовчав. Чекав 
обіцяного нового життя.

Потім були паради під час 
Іловайської трагедії. Усі підтри-
мали — «так, парад потрібен». 
І сьогодні він пройде в Києві, а 
завтра на «Красній площі» в Мо-
скві. Поки кращі сини України 

ПОВІЛЬНЕ НИЩЕННЯ 
УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ

Суспільство подарувало 
вбивство Сашка Білого. Це 
був вирок. Вирок людині, 
яка не давала дорватися до 
влади всіляким покидькам. 
Його вбили руками ментів...
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Значна частина суспільства впевнена, що в жертву себе 
повинні приносити не вони особисто, а хтось інший за них...

ПоколiнняZEТ Надруковано: ТОВ «Прес Корпорейшн 
Лімітед» (м.Вінниця, вул.Чехова 12/а).

Тел.: (0432) 55-63-97 .
Замовлення

Обсяг — 1 друкований аркуш.
Спосіб друку — офсетний.

Наклад — 1000 примірників.
Розповсюджується безкоштовно.

інформаційний бюлетень житомирського  
відокремленого підрозділу ГО УНСО

Виїжджаючи з озера, ми 
зупинили машину-лісо-
воз, повністю завантаже-
ну сосною діаметром до 

50-60 смантиметрів. Жодного 
документа ні у водія, ні у екс-
педитора не було. Викликали 
наряд міліції, і перше питання з 
їхньої сторони було не до людей, 
які БЕЗ ДОКУМЕНТІВ везли ліс, 
а до нас: «Яке ви мали право зу-

пиняти лісовоз?», хоч він і кра-
дений. Потім на цей вантажбули 
заповнені протоколи екологів 
і міліції. Але ми впевнені, що в 
міліції ці протоколи пропадуть.

На даний момент представни-
ки ГО «УНСО» та ГО «Патріоти 
Полісся» входять в громадську 
раду при Житомирській облдер-
жадміністрації, комітет з еко-
логії і комітет лісового та мис-

Представники громадської ради при ЖОДА, екологи ГО «УНСО» 
та ГО «Патріоти Полісся» постійно проводять перевірки 
щодо дотримання природоохоронного законодавста 
підприємствами області та простими громадянами. Наприкінці 
червня 2015 року, після перевірки «Блакитного озера» в 
Овруцькому районі, активісти спіймали лісових браконьєрів.

Володимир ШЕВЧУК.

під гострим кутом

Вік: 43 роки.
Громадська діяльність: голова МРО 
Народного Руху України 2000-2003 рр.
Мета: прагнення працювати на результат 
та ефективність.

Ярослав ПАВЛІВ

реклама

Зарплата — висока 

та своєчасна! 

Деревообробному 
підприємству 

на роботу потрібні 
ПРАЦІВНИКИ. Тел.: (067) 443-99-69.

КОМП`ЮТЕРНА 
ТАХНІКА 
З ЄВРОПИ

за доступними цінами

Звертайтесь за телефонами:  
(093) 092-44-42 та (097) 282-23-91, Олександр.

Наш сайт:  http://domo-tehnika.com.ua

Комп`ютери, ноутбуКи, 
монітори, LCD телевізори 

від свесвітньо відомих брендів Dell, HP та ін.

горіли живцем під ро-
сійськими «Градами», 
всі ходили дивитися на 
захоплену техніку. На-
віть я засумнівався, у 
мене не було повної ін-
формації про трагедію. 
Потім вже були названі 
«герої» — генерал Хом-

чак та інші, які вели українців 
колонами під ворожу артиле-
рію… І проковтнули.

Далі був Мінськ і тиснення 
руки посміхаючомуся Путіну. 
І це зради перемир’я, у якому 
гине більше солдат, ніж під час 
активних бойових дій. Це і «осо-
бливий статус», і «амністії» усім 
тим, хто вбивав українців.

Як же так? Та ніяк!
А потім долар по 35, інфляція, 

покинуті в ареопорту «кіборги», 
втрата аеропорту, Дебальцеве, в 

якому все було під контролем. 
Кожного разу — «ну не можна 
ж це терпіти!», але проковтну-
ли. Все проковтнули. Торгівлю 
довідками для пропуску в Лу-
гандон, і участь терористів у до-
мовленостях, і контрабанду та 
електропостачання Криму...

Парадокс в тому, що значна 
частина суспільства впевнена, 
що в жертву себе повинні при-
носити не вони особисто, а хтось 
інший за них.

Зрозуміло, що не кожен може 
піти і воювати. Але як мінімум 
кожен, хто вважає за необхідне 
продовжувати активні військові 
дії до «повної і беззастережної 
перемоги», може зробити істот-
ний матеріальне сприяння цій 
перемозі, принісши в жертву 
свій особистий добробут. Може, 
але не хоче.

Парковки дорогих ресторанів 
Києва та тротуари під Верхов-
но Радою як і раніше заповнені 
не менш дорогими автомобіля-
ми з номерами різних регіонів. 
За столиками поважні та гарно 
вдягнені люди читають новини 
на нових айфонах та айпадах, 
голосно і рішуче міркують про 

те, як «потрібно бити ворога пе-
реможно та до кінця».

Дехто з них, напевно, навіть 
кинув був у скриньку волонтера 
або ж дзвонив зі свого телефона 

чи відправляв смс повідомлен-
ня, і в такий спосіб перерахував 
20-30 гривень на підтримку ар-
мії. Але не думаю, що хтось зва-
жився на те, щоб продати свою 
другу-третю машину-кварти-
ру і відмовитися від звичного 
«довоєнного» способу життя в 
ім’я Великої Перемоги, про яку 
вони так багато говорять. І всі 
чекають, що ось Америка дасть 
«джевелін» і ми їм як покаже-
мо! Хіба ми можемо назвати ро-
зумним рішення: зігнати на пе-
редову 200 тисяч бійців, кинути 
їх під кулі, заборонивши стріля-
ти у відповідь?

Хочу спитати — це не ваші 
рідні? Це не сини, брати, бать-

ки ваші кладуть голови на Схо-
ді? Так, не ваші рідні! І не ваші 
будинки нищать градами і ака-
ціями. Тому вам — плювати. Ви 
і далі будуєте собі маєтки, ваші 
діти вчаться за кордоном, ви 
обідаєте в дорогих ресторанах, 
берете хабарі, а тисячі громадян 
України не мають даху над голо-
вою та лягають спати голодни-
ми. Сотні молодих хлопців ли-
шилися каліками на все життя. 

Це такий принцип — повільне 
підвищення больового порогу 
і звикання. Перевірка терпін-
ня народу. А в цей же час про-
довжувати обкрадати народ до 
нитки, щоб люди не могли утри-
мувати армію, та довести її до 
такого стану, щоб люди думали 
лише про виживання.

 Їм, чиновникам, не потрібні 
справжні і повні реформи, адже 
тоді прийде західний капітал і 
кінець всім схемам. Корумпова-
ні прокурори, судді, міліція, ось, 
що потрібно їм.

...Революція гідності, говори-
те? Чиєї гідності? І взагалі — яка 
революція? Скоріше так, виста-
ва для дурнів із м’якої заміни 
овочів на зефір у шоколаді?

Це не ваші рідні? 
Це не сини, брати, 

батьки ваші кладуть голови 
на Сході? Так, не ваші рідні! 

І не ваші будинки нищать 
«градами» й «акаціями». 

Тому вам — плювати. »

«

Революція — це зміна 
влади, оновлення її, 

а не заміна одних 
облич на інші, 

ще більш амбітні. »
«

репортаж

ливського господарств. Є також 
представники є в громадській 
раді при Овруцькій держадміні-
страції і керують аналогічними 
комітетами.

Якщо громадяни Овруччини 
бачать як крадуть ліс, знищують 
водні та земельні ресурси краю, 
просимо звертатись у громад-
ську раду. Будемо разом з вами 
вести боротьбу за чистоту та по-
рядок району.

До речі, і не тільки Овруцько-
го. Будемо намагатись допомог-
ти і жителям Федорівки Малин-
ського району, де повним ходом, 
незважаючи на перепони, іде 
неззаконна забудова узбережжя 
сільської водойми!

НА ЖИТОМИРЩИНІ ЕКОЛОГИ НАЗДОГНАЛИ ВАНТАЖІВКУ, 
ЯКА ПЕРЕВОЗИЛА КРАДЕНІ СТОРІЧНІ СОСНИ

Затриманий активістами лісовоз із 
краденими сторічними соснами.

Представник громадської ради 
при ЖОДА та представник ГО «УНСО» 

Володимир ШЕВЧУК із екологом 
держекоінспекції під час затримання 

лісових браконьєрів.


