
За попередніми розрахунками, 
волинські аграрії очікують зі-

брати понад 900 тис. т зернових, 
що на 28 тис. т більше, ніж торік. 
Про це поінформував директор 
департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

Юрій Горбенко. 
«Озимий ячмінь, із загаль-

ної площі до збирання 4,7 тис. га, 
практично обмолочений. Сіль-
ськогосподарськими підприєм-
ствами зібрано понад 12 тис. т зер-
на, середня урожайність — 40 ц/га. 
Окремі господарства, які дотриму-
ються прогресивних технологій, 
мають по 50–60 ц/га», — сказав 
він. 

До обмолоту озимого ріпаку 
приступили сільгосппідприємства 
усіх районів. Агроформуваннями 
області зібрано 15 тис. т ріпаку з 
площі понад 4,4 тис. га при серед-
ній врожайності 33,6 ц/га. 

Також Юрій Горбенко вкотре 
повідомив, що  вартість роботи 
комбайна для населення орієнтов-
но сягає 12–14 грн, оскільки над-
ходить інформація, що власники 
зернозбиральної техніки у деяких 
селах завищують ціну на такі по-
слуги. 

Військові Нідерландів написа-
ли відкритий лист до міністра 

Дж. А. Хенніс-Плассхаерт із про-
ханням відправити їх в Україну. 
Відповідне звернення голланд-
ських солдатів опублікувала на 
своїй сторінці у Facebook Gia 
Beraia. 

«Після катастрофи пасажир-
ського літака MH17 Malaysia 
Airlines уже минуло чотири дні. 
Дні, сповнені печалі, жалю і скор-
боти. Фрагменти тіл загиблих 
пасажирів розсіяні на милі в зоні 
бойових дій. Зоні на сході України, 
що оскаржується українськими 
урядовими військами та проросій-
ськими сепаратистами», — йдеть-
ся у зверненні. 

Військові зазначили, що те, що 
нині відбувається з останками па-
сажирів, зокрема 200 голландськи-
ми громадянами, є обурливим і 
абсолютно неприйнятним фактом. 

Вони зауважили, що ОБСЄ на-
магається отримати контроль над 
ситуацією, проте соціальні медіа 
рясніють закликами до дії, а не 
слів. 

«Використовуйте свій вплив, 
аби прем’єр-міністр Рютте при-
йняв рішення про якнайшвидше 

відрядження голландських військ 
на Східну Україну, для того щоб 
у співпраці із законною владою 
України всіма можливими засо-
бами отримати контроль над цією 
ситуацією», — йдеться у зверненні 
до міністра. 

«Це найменше, що ми можемо 
зробити для наших безневинних 
співвітчизників, котрі загинули 
в результаті злочинного недбаль-
ства», — зауважили військові. 

Голландські солдати написали, 
що після того, як командири від-
дадуть наказ, вони відразу готові 
прийти на допомогу українським 
військовим. 

Актуально

6
Відомості.інфо

№28 (720) 

24 – 30 липня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

СБУ затримала осіб, які 
готували теракти в Одесі 
«У ніч із 21 на 22 липня цього року співробітники СБУ 
затримали п’ятьох громадян України — учасників 
терористичної організації, яка ставила за мету 
дестабілізацію ситуації в регіоні. Раніше вони 
вже вчиняли підрив банківських установ у місті. 
Зловмисники також готувалися знищити будівлі 
військових комісаріатів у Одесі», — йдеться в 
повідомленні на сайті Служби безпеки. Встановлено, що 
затримані координували свої дії з ватажками бойовиків 
на Сході України. 

70 
У Луцьку розпочато роботу 
з формування загонів 
оборони 
Про це повідомив міський голова Микола Романюк. 
Він розповів, що то буде тренувальне навчання за 
окремим планом. До тренувань залучать близько 
1,5 тис. осіб. Про це повинні знати керівники 
підприємств, установ, організацій. «Це не 
мобілізація. Але ми повинні бути готові до будь-яких 
подій», — вважає мер. 

у середньому по стільки 
мільйонів доларів крали 
щодня Янукович і «Сім’я» в 
України. З цієї награбованої 
нечуваної суми сьогодні 
арештовано лише $1,5 млрд, 
пише «Новое время». 

Військовим на Сході головне, 
щоб у їхніх сімей усе було гаразд 

Про це говорить психолог Оксана 
Бєльська, яка працює в зоні АТО з 
українськими військовиками. Пані 
Оксана лікує душі наших бійців, до-
помагає їм відновлювати психічний 
стан після тяжких боїв і працює з 
керівним складом. Вона хоч і ци-
вільний психолог, та коли на Схід-
ній Україні розпочалися військові 
дії, виникло бажання працювати 
там. Приїхавши на кілька днів на 
Волинь, спеціаліст повідала, що 
найбільше турбує наших хлопців, та 
розповіла, як їм можна допомогти. 

З гарячого Сходу пані Оксана 
привезла листи вдячності від вій-
ськових за малюнки, які нещодавно 
були зібрані Волинським відділен-
ням Дитячого фонду України. Щира 
творчість малечі тепер піднімає дух 
військових-розвідників на передовій. 

— Малюнки вони розвісили в 
наметі. Уявіть собі автомат, а за ним 
висить малюнок, це дуже трепетно, 
— каже вона. 

За словами Оксани Бєльської, 
зараз для військових важлива будь-
яка підтримка. Вони чекають на 
добре слово звідусіль. Та, як вияви-
лось, найголовніше для бійців — аби 
у їхніх сімей усе було добре. 

— Дуже важливо підтримати тут 

їхні сім’ї. Один боєць якось сказав 
мені: якщо я знаю, що в мене вдома 
все гаразд, я перший сяду на броню, 
я побіжу попереду, — ділиться пані 
Оксана. — Якось у мене сидів по-
хмурий чоловік після бойового за-
вдання. Розповів, що для донечки в 
садочок потрібні гроші. І якщо їх не 
заплатити, то дитина не виступати-
ме на святах. А у сім’ї коштів немає. І 
це вже стрес для бійця та його роди-
ни. Або був випадок, що вагітна жін-
ка не може вкрутити лампу вдома, а 
сусіди допомагати не хочуть, бо вона 
дружина «вбивці». Тож хотілося би, 
аби тут були якісь волонтери чи со-
ціальні служби, щоб допомагати 
сім’ям військових вирішувати навіть 
такі проблеми. 

Саме задля цього Міністерство 
оборони спільно з Мінсоцполіти-
ки мають на меті започаткувати по 
регіонах створення таких собі кол-
центрів, куди б могли звертатись як 
самі вояки, так і їхні родини. Пла-
нується, що це будуть гарячі лінії 
зв’язку з цивільними психологами, 
які б у разі чого зверталися до різ-
них соціальних служб і волонтерів 
із проханням допомогти рідним 
військових вирішувати навіть міні-
мальні побутові питання. Та й самі 
розмови з психологами по телефо-

ну часто дуже важливі і для бійців, 
і для їхніх дружин чи матерів. Окрім 
того, за словами Оксани Бєльської, 
від волинських спеціалістів чекають 
напрацювань у сфері розробки ме-
тодик роботи із новим видом пост-
травматичного синдрому. 

— Психологічні травми, що 
нині отримують хлопці, — це не той 
посттравматичний синдром, який 
ми знаємо. В нас аналогів немає. Я 
для себе називаю його «донецьким 
синдромом». Так, в одному окопі мо-
жуть перебувати люди з різним сту-
пенем військової підготовки, а отже, 
отримують абсолютно різне психо-
логічне навантаження. Сьогодні ми 
маємо зовсім нові наслідки і повинні 
шукати нові шляхи їх подолання, — 
каже спеціаліст. 

Психолог розповіла й про те, що 
найбільше дошкуляє нашим вій-
ськовим. 

— Багатьох охоплює страх. Одна 
категорія каже, що вони бояться, 
бо не вміють воювати. Ще в части-
ни є розлади сну, — ділиться пані 
Оксана. — Якось був випадок, коли 
боєць три дні буквально плакав на 
консультації і я не могла зрозуміти, 
що саме він мені хоче сказати, — на-
стільки сильною була травмуваль-
на ситуація. Зрештою він усе-таки 
зміг виговоритись. А наступного 
дня біжить до мене з банкою згуще-
ного молока та кричить: «Дякую, я 
спав!». Також часто хлопців турбує 
комплекс вини — провина того, хто 
вижив. Крім цього, багатьох пригні-
чує сором за те, що в певний момент 
вони злякались і не знали, що роби-
ти. Я ж кажу: ти ж діяв, ти зробив 
усе правильно. А він мені: так, але я 
злякався... 

Оксана Бєльська розповіла, що 
зараз Міністерство оборони дало 
добро, щоб у зоні АТО працювали 
й цивільні психологи, а не лише вій-
ськові. У відомстві дійшли висновку,  
що потрібні  такі  спільні  дії. Адже 
військовий психолог може правиль-
но налаштувати вояків перед блок-
постом чи бойовим завданням. Але 
часто бійці потребують звичайних 
людських розмов, тому такий тан-
дем спеціалістів дуже добре працює. 
В цьому плані ефективною буде 
співпраця і з кабінетними психоло-
гами, які навіть по телефону змо-
жуть зарадити хлопцям. 

Ольга УРИНА 

В Україні оголошено часткову мобілізацію. Кого покличуть до військкоматів 

Волинські аграрії очікують зібрати понад 
900 тисяч тонн зернових 

Спецназівці Нідерландів хочуть прийти 
на допомогу українській армії Психолог-волонтер Оксана Бєльська (ліворуч)

У вівторок Верховна Рада України 
ухвалила закон про затвердження 
указу Президента України Петра 
Порошенка «Про часткову мобі-
лізацію». «За» проголосувало 232 
народних депутати. Закон набирає 
чинності з дня його опублікування. 

Згідно з документом, часткова 
мобілізація проводиться протя-
гом 45 днів із дня набрання указом 
чинності на території всіх регіонів 
України. Це дозволить привести до-
датково в бойовий стан 15 бойових 
частин і 44 частини бойового забез-
печення. 

Указом передбачається, що «міс-
цеві органи виконавчої влади з учас-
тю органів місцевого самовряду-
вання й із залученням підприємств, 
установ та організацій усіх форм 
власності організовують і забезпе-
чують в установленому порядку: 

1) своєчасне оповіщення та при-
буття громадян, які призиваються 
на військову службу, прибуття тех-
ніки на збірні пункти й у військові 
частини; 

2) виділення тимчасово буді-
вель, споруд, земельних ділянок, 
транспортних та інших матеріально-
технічних засобів, надання послуг 
Збройним силам України, Націо-
нальній гвардії України, іншим вій-

ськовим формуванням України від-
повідно до мобілізаційних планів». 

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ 
МОБІЛІЗАЦІЯ, КОГО 
ПОКЛИЧУТЬ ДО 
ВІЙСЬККОМАТІВ 

Призов служити Батьківщині за-
звичай надсилають поштою, однак 
надворі ХХI століття, а закон був 
написаний у 1993 році. Відтоді світ 
дуже змінився, з’явилися нові засо-
би зв’язку. 

Зараз будуть додзвонюватися те-
лефоном, але багато хто приходить 
до військкомату самостійно, без уся-
ких повісток і дзвінків. 

У військкоматах кажуть, що те-
лефонують переважно офіцерам 
запасу і тим, хто буде забезпечува-
ти збір — складати списки, шукати 
контакти призовників тощо. 

В іншому все, як зазвичай під час 
призову: повістка (дзвінок) — явка 
— інструктаж — розподіл у частину.

У період, який у Законі Украї-
ни «Про мобілізацію» називається 
«особливим» або «воєнним», усі дер-
жавні підприємства повинні пра-
цювати на потреби оборони країни, 
мобілізація торкнеться не лише гро-
мадян, а й заводів, фабрик, органів 
влади. Всі вони будуть переведені 

на обслуговування армії. Приміром, 
фабрики з пошиття одягу почнуть 
шити форму, автозаводи будуть 
перепрофільовані для випуску вій-
ськової техніки. 

Можуть залучити до виконан-
ня військових замовлень і приватні 
підприємства. Тоді держава давати-
ме військові замовлення, при цьому 
оплачуючи їх. До слова, перед Пер-
шою світовою війною саме на цьому 
ґрунтувалося небувале економічне 
зростання, тоді всі підприємства 
постійно мали замовлення і отри-
мували  за  це  гроші,  а  робітники 
—  мали  роботу,  йдеться  у  публі-

кації. 
У разі загальної мобілізації вона 

буде вибірковою та добровільною. 
Влада заявляла, що брати будуть чо-
ловіків до 27 років, хто старше цього 
віку, але молодший за 45 років — у 
штаб, хто старший 45, але молодший 
за 60 — призначать на роботу з до-
кументами і паперами. 

КОГО НЕ БЕРУТЬ ДО АРМІЇ 
У РАЗІ ЗАГАЛЬНОЇ 
МОБІЛІЗАЦІЇ 

Підприємства можуть «забро-
нювати» особливо важливих співро-
бітників призовного віку, щоб вони 
працювали в тилу на потреби обо-
рони, якщо в цьому є необхідність. 
Не підуть також ті, хто працює в ор-
ганах влади. Можуть звільнити від 
служби батька, в якого п’ятеро не-
повнолітніх дітей. Також звільняють 
і за станом здоров’я, це встановлює 
комісія. 

Правда, навіть отримавши по-
значку «непридатний», потрібно 
кожні півроку проходити заново 
огляд. Наприклад, навіть якщо по-
тенційний солдат без ноги, то йому 
кожних шість місяців потрібно буде 
приходити до військкомату і дово-
дити, що нога не відросла. 

З ОГОЛОШЕННЯМ 
МОБІЛІЗАЦІЇ МОЖУТЬ 
ЗАБРАТИ АВТО ЧИ БУДИНОК 

Згідно із законом, громадяни 
зобов’язані надавати свої автомобілі 
та іншій транспорт у тому разі, якщо 
військові вважають, що він допомо-
же оборонятися державі. Крім того, 
можуть зайняти будинок, якщо він 
буде потрібний для оборони. 

Також громадян можуть залучи-
ти до вуличних робіт, необхідних у 
воєнний час, наприклад, якщо треба 
копати траншеї або зводити оборон-
ні споруди. 

ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ 
ПРИ МОБІЛІЗАЦІЇ 

Жінок набирати на передову не 
будуть. Але ті представниці прекрас-
ної статі, які мають близькі до вій-
ськових спеціалізації (телефоністки, 
оператори ПК), теж можуть потра-
пити на службу в армію, на роботу 
при штабі. Також можуть узяти жін-
ку, яка прийде проситися добровіль-
но — тут потрібно тільки пройти ко-
місію. Багатьох беруть у медсестри. 

Нагадаємо, український парла-
мент кілька разів затверджував ука-
зи колишнього в. о. президента Тур-
чинова про часткову мобілізацію. 


