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Виборча кампанія 
в Раду триватиме 
45 днів 
Термін виборчої кампанії на позачер-
гових виборах ВР скорочено з 60 до 45 
днів. Також будуть проведені консульта-
ції щодо запровадження пропорційної 
виборчої системи з відкритими спис-
ками, відновлення виборчих блоків як 
суб’єктів виборчого процесу та щодо 
інших виборчих процедур. 

Уряд планує запровадити 
санкції проти компаній 
із капіталом РФ 
Кабінет Міністрів має намір запровадити санкції проти 
українських компаній із російським капіталом. Про це в 
ході засідання Антикорупційного комітету заявив голова 
Державної фіскальної служби Ігор Білоус. За його сло-
вами, служба отримала ініціативу від Прем’єр-міністра і 
вже склали списки всіх компаній із російським капіта-
лом в Україні. «Це стосується як великих, так середніх і 
малих компаній», — зауважив Білоус. 

Третя хвиля мобілізації необхідна, щоб 
посилити оборону та провести ротацію 
Два тижні тому в Україні оголо-
шено третю хвилю мобілізації. На 
Волині чоловіки отримали мобілі-
заційні картки, дехто вже пройшов 
медкомісії та призваний на службу. 
Кого ж першочергово кликати-
муть на фронт, хто може уникнути 
призову та що чекає на тих, хто 
від нього ухиляється? На ці та інші 
теми «Відомості» спілкувалися із 
заступником обласного військо-
вого комісара з виховної роботи 
Володимиром Бондаруком. 

— У чому особливість прове-
дення третьої черги часткової мо-
білізації? 

— З метою збереження спро-
можності Збройних сил України й 
інших військових формувань із ви-
конання бойових завдань в АТО, на-
рощування угруповань військ і сил 
для відбиття можливого вторгнен-
ня, а також планового перегрупу-
вання особового складу проводить-
ся третя черга часткової мобілізації, 
— пояснює Володимир Бондарук. 
— Це дозволить додатково привести 
у бойовий стан 15 бойових частин і 
44 частини бойового забезпечення. 
Завдяки мобілізованим третьої чер-
ги буде також створено систему по-
повнення некомплекту в особовому 
складі, посилено ешелон охорони 
державного кордону та нарощено 
сили і засоби територіальної оборо-
ни, посилено складову з технічного 
прикриття об’єктів, транспортної 
інфраструктури та її відновлення. 
Якщо в першій черзі мобілізації ми 
доукомплектовували переважно 
бойові частини, набирали людей, 
які мають військові спеціальності, 
— десантників, гранатометників, то 
зараз найбільший наголос робиться 
на людей, які б здійснювали ремонт 
техніки, перевезення вантажів, до-
ставку зброї, охорону складів, баз та 
інше. Саме для цього нам необхідно 
сьогодні провести третю чергу част-
кової мобілізації. Вона триватиме 
45 днів. 

— Тобто ті, хто зараз служить 
на Сході, можуть сподіватися на 
скору ротацію і повернення додо-
му? 

— Саме ротація підрозділів у 
зоні проведення антитерористичної 
операції є однією із цілей третьої 
черги часткової мобілізації. Але така 
ротація буде проводитися тільки у 
складі підрозділів і після їх відповід-
ної підготовки. Тобто один баталь-
йон повністю виходить, а на його 
місце прибуває новий. Сьогодні з 
метою організації фізичної та пси-
хологічної реабілітації військовос-
лужбовців командири окремим уже 
надають відпустки за сімейними об-
ставинами. 

— Скількох буде мобілізовано 
за третю хвилю, адже мобілізацій-
ні картки отримує по кілька десят-
ків чоловіків із одного населеного 
пункту? 

— Це конфіденційна інформація. 
Але призов військовозобов’язаних 
буде проводитися в усіх областях 
України у пропорційних обсягах. 

— Мобілізованих одразу від-
правлять у зону АТО чи попере-
дньо проведуть якісь курси, на-
вчання? 

— Громадяни, які призвані під 
час мобілізації, обов’язково про-
йдуть бойове злагодження у складі 
своїх підрозділів, у ланках: відділен-
ня, взвод, рота, батальйон, військова 
частина. 

— Яке покарання передбачено 
тим, хто відмовиться від мобіліза-
ції? 

— Є стаття Кримінального ко-
дексу, що передбачає від трьох до 
п’яти років позбавлення волі. 

— Хто не підпадає під дію част-
кової мобілізації? 

— Не підлягають призову на 
військову службу під час мобілізації 

категорії військовозобов’язаних, які 
зазначені у статті 23 Закону України 
від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі зміна-
ми) «Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію», а саме: 

- заброньовані на період мобілі-
зації та на воєнний час за органами 
державної влади, іншими держав-
ними органами, органами місцевого 
самоврядування, а також за підпри-
ємствами, установами й організа-
ціями, яким встановлено мобіліза-
ційні завдання (замовлення), у разі, 
якщо це необхідно для забезпечення 
функціонування зазначених органів 
і виконання мобілізаційних завдань 
(замовлень); 

- визнані відповідно до висновку 
військово-лікарської комісії тим-
часово непридатними до військової 
служби за станом здоров’я (до речі, 
якщо під час першої черги мобіліза-
ції медкомісію проходили тільки ме-
тодом опитування, то тепер це буде 
обов’язковий огляд лікарів); 

- чоловіки, на утриманні яких 
перебувають п’ять і більше дітей 
віком до 16 років (такі чоловіки 

можуть бути призвані на військову 
службу в разі їхньої згоди); 

- жінки, на утриманні яких пере-
бувають діти віком до 16 років (мо-
жуть бути призвані у разі їхньої зго-
ди і тільки за місцем проживання); 

- зайняті постійним доглядом за 
особами, що його потребують, від-
повідно до законодавства України, в 
разі відсутності інших осіб, які мо-
жуть здійснювати такий догляд; 

- народні депутати України. 
— Наші військові в зоні АТО 

постійно відчувають нестачу аму-
ніції, зброї, медпрепаратів. Хто 
буде забезпечувати цим мобілізо-
ваних? Знову волонтери? 

— Протягом останніх років 
через обмеженість фінансування 
потреб Збройних сил України за-
купівля засобів індивідуального 
бронезахисту не здійснювалась і їх 
запаси не створювались. Однак на 
сьогодні для потреб ЗСУ щоденно 
надходить близько 250 бронежиле-
тів, які незалежно від часу доби не-
гайно подаються у райони виконан-
ня завдань. Налагоджене вітчизняне 

виробництво бронежилетів «Кор-
сар 4» й укладені договори щодо їх 
постачання для потреб Збройних 
сил України. Завершено процеду-
ри закупівлі понад 24,0 тис. комп-
лектів польового обмундирування, 
32,38 тис. пар черевиків хромових із 
високими берцями й інших матері-
ально-технічних засобів. 

— Крім призову 
військовозобов’язаних, які служи-
тимуть у зоні АТО, йде підготовка 
загонів територіальної оборони... 

— Президентом Украї-
ни прийнято рішення щодо 
озброєння стрілецькою зброєю 
військовозобов’язаного населен-
ня держави в разі відкритої агресії 
Російської Федерації. Передбачено 
для організації системи оборони в 
кожному районі на базі районного 
(міського) військового комісаріату 
сформувати загони оборони. Вони 
будуть підпорядковуватися вій-
ськовим комісарам та залучатися 
до виконання завдань територіаль-
ної оборони в межах своїх адміні-
стративних районів. Комплекту-
ватимуться підрозділи за рахунок 
особового складу запасу, який про-
живає на відповідній території та 
перебуває на військовому обліку  у  
військових комісаріатах. 

Наразі на території області про-
водиться контрольне оповіщення 
військовозобов’язаних із метою 
призначення їх до підрозділів обо-
рони та вручаються мобілізаційні 
розпорядження. Переодягання осо-
бового складу у військову форму не 
планується, для розпізнавання ви-
готовлять пов’язки білого кольору з 
надписом чорними літерами «ЗГО», 
які носитимуться на лівому рукаві. 
Розміщення та харчування загонів 
оборони буде здійснюватися шля-
хом використання місцевої ресурс-
ної бази. 

— За останній тиждень на Воли-
ні було кілька випадків перекриття 
траси селянами, які протестують 
проти мобілізації й вимагають по-
вернення їхніх рідних, які зараз 
служать на Сході. Чи правда, що до 
протестів людей підбурюють про-
вокатори? 

— Такі факти є. Наразі цим за-
ймаються правоохоронні органи, 
прокуратура та СБУ. Військовий 
комісар зустрічався з жінками, було 
створено групу активістів, які їзди-
ли на зустріч із міністром оборони. 
Ми дослухаємося до думок жителів, 
однак часто вони не хочуть чути 
жодних наших пояснень, кажуть: 
нехай краще чоловік сяде в тюрму, 
ніж піде в армію. 

Спілкувалася Людмила ШИШКО 

30%
стільки ліжок зарезервовано у 
лікарнях, розміщених уздовж 
лінії бойових дій на Донбасі, на 
випадок розгортання масш-
табного військового конфлікту. 
Про це повідомив міністр охо-
рони здоров’я Олег Мусій. 
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Нардепів 
і чиновників  
посадили на голий 
оклад 

Верховна Рада скоротила біль-
ше ніж удвічі оклади собі та 

чиновникам Кабінету Міністрів. 
Про таке рішення парламен-
ту повідомив Прем’єр Арсеній 
Яценюк. 

За його словами, цим рішен-
ням також передбачається по-
збавлення чиновників надбавок 
до зарплати. 

«Ми прийняли рішення 
щодо скорочення зарплат на-
родних депутатів, членів Кабмі-
ну та високопосадовців. Мінус 
10 тисяч гривень по кожному 
високопосадовцю і народному 
депутату», — зазначив він. 

«Ми залишили голий оклад, 
який замість 17 тисяч гривень 
становитиме 6,5», — додав 
Прем’єр. 

За словами Яценюка, зеко-
номлені таким чином кошти, 
як і заощаджені на утриманні 
контролюючих органів, будуть 
спрямовані на підтримку армії, 
а також відбудову та соціальні 
виплати на звільнених від теро-
ристів територіях. Глава уряду 
нагадав, що КМУ заборонив 
перевірки підприємств усіма 
контролюючими органами, крім 
Державної податкової служби. 

Бійці 1-го батальйону територіальної оборони на місці дислокації

США припинили 
співпрацю з Росією 
у ядерній сфері 

Протистояння між Росією та 
США призвело до розірван-

ня угоди про співпрацю у ядер-
ній сфері між країнами. Як пише 
The New York Times, це співробіт-
ництво між ученими вважалося 
одним з найбільш перспективних.

Угода була підписана лише 
11 місяців тому між міністрами 
енергетики США Ернестом Мо-
ніцом і Росії Сергієм Кірієнком. 
Очікувалося, що така співпраця 
допоможе подолати всі негативні 
наслідки холодної війни. Зокрема, 
ця угода відкривала російським 
ученим доступ до серця амери-
канського ядерного комплексу 
— лабораторії в Лос-Аламосі, 
штат Нью-Мексико, де у свій час 
була створена перша ядерна бом-
ба. Натомість американські вчені 
отримали б доступ до аналогічних 
установ у Росії. 

Також у рамках такої співп-
раці передбачався пошук рішень, 
які б могли захистити Землю від 
астероїдів. 

Утім, наразі всі заходи та зу-
стрічі в рамках цієї угоди скасова-
ні американським Міненергетики. 
Представники цього відомства 
відверто заявили, що причиною 
стала анексія РФ Криму. 

Видання уточнює, що таке 
рішення призведе до того, що 
сторони не знатимуть про наміри 
одне одної у ядерній сфері. 

Втім, заступник міністра 
енергетики США Девід Понеман 
зазначив, що Штати продовжать 
співпрацю з Росією в сфері безпе-
ки ядерних матеріалів. 

Актуально

Мобілізовані десантники ждуть відправки у військову частину


