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В Криму буде гральна зона 
Держдума Росії прийняла в першому читанні 
законопроект про створення гральної зони в 
Криму. Згідно з документом, визначати межі й 
розташування гральної зони буде влада регіону. 
Раніше «думці» заявляли, що планують або розпо-
ділити гральну зону по півострову, або побудувати 
місцевий «Лас-Вегас» поруч із Ялтою й Алуштою. 
Федеральний Мінрегіон пропонував як один із ва-
ріантів дозволити Криму і Севастополю відкривати 
гральні заклади в окремих п’ятизіркових готелях 
поза створеними в РФ чотирма гральними зонами. 

У Криму планують улітку 
відпочивати лише 3% росіян 
Такі результати соцопитування, проведеного російським 
аналітичним центром «Левада-центр». Так, за кордоном 
улітку збирається відпочивати всього 5% респондентів. 
Конкретно до Прибалтики планує поїхати лише 1%, а в Крим 
— тільки 3%. Водночас найбільше росіян (22%) відпочивати-
муть на власних дачах і садових ділянках. Ще 12% опитаних 
відповіли, що проведуть відпустку на узбережжі Чорного 
моря в Росії, а 6%  зазначили, що поїдуть до другого міста 
чи села РФ. Разом із тим 21% росіян не збираються їхати на 
відпочинок, а лишаться на відпустку вдома.

Мобілізація до війська триває, призов 
на строкову службу призупинено
До редакції «Відомостей» остан-
нім часом надходить багато 
листів, у яких наші читачі просять 
роз’яснити ситуацію, що відбува-
ється з військовозобов’язаними, 
адже мобілізація в області триває, 
крім того, ніби мають набирати до 
армії строковиків. Рідні ж тих, хто 
зараз служить на Сході, штурмують 
військкомат із вимогою поверну-
ти своїх чоловіків, братів і синів 
додому. Про те, кому доведеться 
взяти до рук зброю, які наслідки 
воєнного конфлікту, ведемо мову 
із заступником обласного військо-
вого комісара з виховної роботи 
Володимиром Бондаруком. 

— У свідоцтвах про смерть 
рівненських військових під Вол-
новахою зазначено, що солдати за-
гинули «на вулиці» від «поранень 
унаслідок нападу з метою вбивства 
чи завдання ушкодження». Таке 
трактування практично позбавляє 
сім’ї загиблих державного захисту.

— Вказано правильно, адже сол-
дат загинув ніде інде, а на вулиці. 
Однак коли і як він загинув, вкажуть 
лише після проведення розсліду-
вання, яке може тривати до місяця.  
Тобто підставою для того, щоб сім’я 
загиблого отримала 609 тисяч, є рі-
шення комісії.

— Мобілізовані у Миколаїв-
ській області проходять переко-
місію, де вивчають стан їхнього 
здоров’я, сімейний стан і так далі. 
Хто буде відповідати, якщо люди-
ну мобілізували неправомірно? До 
прикладу, з Волині загинув батько 
трьох дітей. Хіба мали право його 
забирати? 

— На сьогодні на полігоні «Ши-
рокий Лан» у селі Ульянівка Мико-
лаївської області стоять три баталь-
йони 51-ї механізованої бригади. 
Там перебуває більше ста чоловік, 
які брали участь у комплектуванні 
51-ї механізованої бригади. Одинад-
цять районних комісарів працюють 
для вияснення причин та обставин, 
через які військовослужбовець міг 
би звільнитися, або був призваний 
неправильно, або набув статусу та-
кого, що має право на звільнення за 
сімейними обставинами. Хлопці та-
кож проходять медичні комісії. З не-
правомірним призовом військовос-
лужбовців розбирається військова 
прокуратура. Однак на сьогодні 
жодної заяви у військову проку-
ратуру про неправильний призов 
військовозобов’язаного в Збройні 
сили під час часткової мобілізації 
не було. Ви сказали про чоловіка, у 
якого троє дітей, однак Закон «Про 
мобілізаційну підготовку і мобілі-

зацію», ст. 23, вказує, що не мобілі-
зовуються військовозобов’язані, які 
мають п’ять і більше дітей. 

— Поки чекала на зустріч із 
вами, поспілкувалася з дружиною 
військового, який зараз на Мико-
лаївщині. Вона стверджує, що чо-
ловікові недавно робили операцію 
і тому за станом здоров’я його мали 
б не брати до армії... 

— Це сталося, можливо, через те, 
що військовослужбовець, коли про-
ходило опитування, не заявив про 
свій стан здоров’я, промовчав, може, 
на той момент не було якихось під-
тверджувальних документів. Тому я 
не виню військових комісарів у тому, 
що військовозобов’язані були при-
звані неправомірно. До того ж лікар 
видає висновок, чи придатна люди-
на до військової служби, а комісар 
затверджує рішення про призов у ту 
чи ту частину. 

— Мобілізованим зарплату ви-
плачують? 

— Так, за березень, коли термін 
служби був малий, рядові отрима-
ли по 300 гривень, за квітень — уже 
по 1300, офіцери, звичайно, більше. 
А за травень заробітна плата буде 
2,5 тисячі. 

— Волинська облрада виділила 
2,2 мільйона гривень на створення 
батальйону територіальної оборо-
ни області. Де він буде дислокува-
тись, які його завдання? 

 — На базі Волинського облас-
ного комісаріату створено перший 
батальйон територіальної оборони. 
Він підпорядковується голові ОДА 
й уже майже повністю укомплекто-
ваний. Залишається тільки питан-
ня щодо отримання автомобілів, 
озброєння, речового майна. Були 
виділені кошти, а саме 1,2 мільйона 
із зазначених 2,2, на закупівлю бро-

нежилетів, але у зв’язку з тим, що 
зараз більш нагальна потреба в них 
у людей, які перебувають на Сході, 
було прийняте рішення направи-
ти ці бронежилети туди. Мільйон 
пішов на закупівлю іншого майна, 
яке потрібне для батальйону тери-
торіальної оборони. Батальйон на-
лічуватиме більше 400  військовос-
лужбовців, він уже сформований на 
90%. Але ми чекаємо добровольців 
віком від 20-ти до 45-ти років. Хто 
бажає вступити до його лав, прошу 
звертатись у районні військові комі-
саріати. 

— Зарплату військовослужбов-
цям батальйону тероборони ви-
плачуватимуть?

— Так, і батальйон на разі дисло-
кується у Володимирі-Волинському 
та проходить бойове злагодження. 

— На сьогодні триває друга 
хвиля мобілізації, кого беруть до 
війська в першу чергу? Нам розпо-
вів батько 23-річного хлопця, що, 
оскільки колись служив в Афгані, 
має військовий досвід, хотів йти 
замість сина, однак йому відмови-
ли... 

— Йде часткова мобілізація для 
того, щоб доукомплектувати вій-
ськові частини, зробити батальйони 
територіальної оборони в кожній 
області. В першу чергу віддаємо пе-
ревагу добровольцям, але тим, які 
підходять за своїми морально-діло-
вими якостями. Чоловік, який слу-
жив у Афганістані, на жаль, уже не 
може бути призваний на контрактну 
службу, тому що, відповідно до зако-
ну, за віком не підпадає. 

— Зараз буде строкова та 
контрактна служба? 

— Набір до строкової призу-
пинено. Контрактна залишається, 
мобілізовані прирівнюються до 
контрактників. Щодо призовників, 
то зараз вони проходять попередні 
медичні комісії. Право на відстрочку 
матимуть ті ж категорії, що й рані-
ше, бо закон про строкову службу не 
змінився. Але якщо раніше призов 
був у квітні–травні, то тепер це буде 
червень–серпень. 

— У яких військах служити-
муть строковики? 

— Буде наряд, тоді скажемо. 
Можу лише зауважити про кількість 
— маємо набрати до армії близько 
півтори тисячі людей. 

— Як буде з тими, кому релігія 
не дозволяє брати до рук зброю? 

— Згідно з Законом «Про вій-
ськовий обов’язок і службу», таких 
призивати в армію не будуть. Але 
вони повинні мати підтверджуваль-
ні документи, що охрещені такої-то 
віри. Крім того, на такі категорії роз-
повсюджується Закон  «Про альтер-
нативну невійськову службу». Це 
означає трудитися на певних дер-
жавних підприємствах — у кожно-
му регіоні такі є. Але альтернативна 
служба триватиме півтора року. 

Людмила ШИШКО 

35,7
на стільки мільйонів євро Рада 
з конкуренції Литви вирішила 
оштрафувати російський «Газп-
ром». Про це йдеться в повідо-
мленні відомства. 
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Скільки платять силовикам АТО і терористам 

З українських силовиків найбільше 
заробляють у батальйоні «Дні-

про», організатором якого є  губер-
натор і олігарх Ігор Коломойський. 
Солдати отримують по 6 тис. грн 
кожен, офіцерам платять по 10 тис. 
Про це повідомляють «Вести». 

Батальйон «Азов» також живе 
на шефські гроші, хоча підзвітний 
МВС. «Повинні одержувати зарплату 
співробітників міліції (4600 грн), але 
поки цих виплат не було. Живемо на 
допомогу великих бізнесменів, нар-
депів і рядових людей. Поки вистачає 
тільки на поточні потреби і допомо-
гу, наприклад, вагітним дружинам. 
Від держави отримали лише зброю», 
— каже представник Соціал-націо-
нальної асамблеї Ігор Мосійчук, який 
співпрацює з батальйоном «Азов». 

Батальйону «Донбас» обіцяють 
зарплату нацгвардійців. «Вливаю 
туди. А поки є рахунок, на якому тро-
хи менше 100 тисяч. Дуже мало. Щоб 
одягнути, взути й озброїти баталь-
йон, потрібно 4,5 млн», — прокомен-

тував командир Семен Семенченко. 

УКРАЇНСЬКІ СОЛДАТИ-
КОНТРАКТНИКИ ОТРИМУЮТЬ 
ВІД 3 ТИС. ГРН

У Нацгвардії ж офіційно пові-
домляють, що їхні солдати-контр-
актники отримують від 3 тис. грн. 
Самі бійці зізнаються, що на руки 
одержують набагато менше. «Зараз 
платять 1300 грн. Більше поки не 
бачили», — каже Олександр із 1-го 
резервного батальйону. 

У Маріупольській військовій 
частині № 3057, яка у квітні відби-
ла штурм, розповіли, що доплат за 
участь в АТО у них немає: «Рядові 
отримують 1800 грн, офіцери — 
2800 грн, а майори — 3200 грн. Якщо 
держава визнає учасниками АТО, 
тоді нам нададуть статус учасників 
бойових дій і дадуть пільги. Начебто 
ще мають підвищити в званнях на 
один ранг», — розповів заступник 
командира частини Олександр Ка-

лініченко. 
Правда, за відбитий штурм пре-

міювали 500 тис. грн. «Гроші роз-
ділили між хлопцями — вийшло 
приблизно по 2 тис. грн. Ось вам і 
премія», — каже Калініченко. 

ПЛАТЯТЬ ЗА ГОЛОВУ? 

Тим, хто приїхав підтримати 
ДНР зі зброєю в руках, платять ні-
бито не зарплату, а преміальні за 
кожного вбитого. Інтернет облетіло 
відео, на якому один із росіян роз-
повідає: за вбивство солдата дають 
100$, офіцера — $1000. 

«Це офіційні дані. Вони є в СБУ. 
Людина, яка їх надала, приїхала в 
Донецьку область із ідейних мірку-
вань, але швидко розчарувалася», 
— повідомив екс-заступник голови 
СБУ Олександр Скіпальський. 

СКІЛЬКИ ПЛАТЯТЬ ЧЕЧЕНЦЯМ 

Бойовики з Чечні одержують 

по 300 доларів на день за війну на 
Донбасі, повідомив радник міністра 
внутрішніх справ Станіслав Речин-
ський. 

«Кількість кадирівців, що бе-
руть участь у бойових діях із боку 
ДНР, не відома, але частина цих 
громадян загинула. Серед них 
представники міліцейських банд із 
Дагестану, Чечні, Осетії. За наши-
ми даними, вони отримують по 300 
доларів на добу», — сказав радник 
глави МВС. 

Речинський також пояснив, як 
бойовики могли потрапити в Украї-
ну: «Кордон із Росією у нас має дуже 
умовний характер. Стоять блокпос-
ти, але є й неконтрольовані польові 
дороги. Вони могли потрапити тися-
чею способів». 

За словами радника глави МВС, 
озброєння у них таке, як у росій-
ській армії: АК-100, ручні грана-
томети... «Зброя, ймовірно, була 
отримана від армії РФ», — заявив 
він. 

Володимир Бондарук

В Україні готують 
масштабну 
реформу 
правоохоронних 
органів 

В автобусах 
встановлять 
касові апарати 

Кабмін створив робочу групу 
з відпрацювання законопро-

ектів щодо реформування пра-
воохоронної системи України. 
Про це повідомив перший віце-
прем’єр-міністр Віталій Ярема. 

За словами Яреми, до робо-
ти над законодавчими актами 
будуть підключені експерти з 
Європейської комісії та Польщі. 

«Щодо МВС, то найкращий 
варіант, який нам підходить, — 
це реформування за польською 
системою, яка дала можливість 
за чотири роки підняти автори-
тет поліції з 17 до 70%. Те ж сто-
сується і прокуратури. Основне 
питання і вимога Венеціанської 
комісії — це позбавлення непо-
трібних функцій, зокрема функ-
ції загального нагляду», — пояс-
нив перший віце-прем’єр. 

Актуально

Міністерство інфраструк-
тури пропонує встанови-

ти касові апарати в автобусах і 
маршрутках.

Про це повідомив міністр 
інфраструктури Максим Бур-
бак, передає прес-служба мініс-
терства. 

«Не повинно бути поді-
лу на легалів і нелегалів. Тому 
прийнято спільне рішення сто-
совно встановлення в автобу-
сах касових апаратів для друку 
фіскальних чеків, щоб не було 
тіньових перевезень», — сказав 
міністр. 

За словами Бурбака, після 
запровадження касових апа-
ратів, а також системи допуску 
до роботи на ринку перевезень 
відпадуть й інші питання, по-
рушені перевізниками, — буде 
знято обмеження на виконання 
міжобласних рейсів та відміне-
но конкурси на право їх вико-
нання.

Як зазначається, над вирі-
шенням інших проблем сфери 
внутрішніх автомобільних па-
сажирських перевезень працю-
ватиме робоча група, до складу 
якої увійдуть фахівці Мінінф-
раструктури, Укртрансінспекції, 
нардепи і представники переві-
зників. 


