
Чергова часткова мобілізація, 
або так звана її четверта хвиля, 
розпочинається 20 січня і трива-
тиме 90 днів — до 19 квітня. Про 
особливості її перебігу розпо-
відали радник голови Волинської 
ОДА Борис Кондратюк, виконувач 
обов’язків головного комісара об-
ласного комісаріату Роман Кулик, 
виконувач обов’язків начальника 
відділу обліково-мобілізаційної 
роботи Геннадій Лічман. 

Зокрема, Борис Кондратюк по-
відомив, що, крім четвертої хвилі, 
слід очікувати ще 5-у та 6-у. Про це є 
відповідне рішення Ради національ-
ної безпеки та оборони. Мобілізацію 
буде проведено для того, щоб відпо-
відним чином забезпечити ротацію і 
зміну тих військовослужбовців, які 
відправилися до війська у 1-у, 2-у, 
3-ю хвилі, й укріпити Збройні сили. 

— За попередні три хвилі мо-
білізації, які відбулись у 2014 році, 
військкоматами Волинської облас-
ті було призвано понад п’ять тисяч 
військовозобов’язаних, із них понад 
500 офіцерів, і близько 400 одиниць 
техніки надано у військові части-
ни, — повідомив Роман Кулик. — Ці 
хвилі мобілізації проходили у не-
простих умовах, виникали помилки. 
Тепер усе це проаналізовано і, щоб 
цьому запобігти, зараз проводиться 
низка підготовчих заходів. 

Роман Анатолійович розповів, 
що четверта хвиля мобілізації скла-
датиметься з 2-х етапів. Перший 
починається 20 січня і триватиме 
до 30 березня. Він включатиме опо-
віщення — протягом 10 діб, про-
ходження медичного огляду, на яке 
виділяється також 10 діб, чого рані-
ше не було, сама мобілізація — 5 діб, 
підготовка офіцерів, військовослуж-
бовців рядового складу, сержан-
тів — 40 діб і бойове злагодження у 
складі підрозділів — 15 діб. 

Другий етап мобілізації розпо-
чинається 10 лютого, триватиме до 
19 квітня й включатиме такі ж самі за-

ходи. 
Мобілізації будуть підлягати 

громадяни віком від 20 до 60 ро-
ків, визнані військово-лікарськими 
комісіями придатними для прохо-
дження військової служби за станом 
здоров’я. 

— Громадяни, які не проходи-
ли військової служби, але мають 
відповідну цивільну фахову підго-
товку, також будуть призиватися, 
— зазначає виконувач обов’язків 
головного комісара. — У Зброй-
них силах, наприклад, нині дефіцит 
комп’ютерників. Підуть до війська 
ті, хто не має права на відстрочку 
відповідно до Закону «Про мобілі-
заційну підготовку та мобілізацію» 
(ст. 23). Пріоритет у призові, зви-
чайно, будемо надавати тим, хто 
проходив військову службу, добро-
вольцям, а також тим, хто зараз не 
працевлаштований. На ярмарках ва-
кансій у центрах зайнятості пропо-
нуватимемо йти на службу у Збройні 
сили — як на контрактну, так і на до-
бровільній основі. 

— У першу хвилю мобілізації 
у нас було дуже багато доброволь-
ців, — додає Геннадій Лічман. — Із 

них служити пішло зовсім мало, на 
пальцях можна перерахувати. Тому 
тепер велику увагу приділяємо до-
бровольцям, стараємося забезпечи-
ти їхні вимоги захищати Вітчизну. 
Вік призову збільшений до 60 років, 
щоб дати можливість добровольцям 
потрапити до війська. 

Загалом планують мобілізува-
ти дві тисячі волинян і передати 
80 одиниць техніки — це багатоці-
льові вантажні машини, причепи, 
напівпричепи, тягачі, екскаватори, 
навантажувачі. 

Є й великий перелік тих кате-
горій громадян, яких до війська не 
візьмуть. Це заброньовані під час 
мобілізації на воєнний час; ті, хто 
визнаний військово-лікарськими 
комісіями непридатними до вій-
ськової служби; чоловіки та жінки, у 
яких на утриманні перебуває троє і 
більше дітей віком до 17 років (рані-
ше було п’ятеро і більше дітей). Далі 
— чоловіки та жінки, які самостійно 
виховують дитину віком до 18 ро-
ків, можуть бути призвані тільки за 
згодою. Також жінки та чоловіки, 
на утриманні яких перебуває не-
повнолітня дитина, яка є інвалідом 

1-ї чи 2-ї групи, до досягнення нею 
23 років. Усиновителів, опікунів, пі-
клувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів, на утриманні 
яких перебувають діти-сироти, сту-
дентів та аспірантів денної форми 
навчання не мобілізовуватимуть. А 
ще громадян, які зайняті постійним 
доглядом за особами, що його по-
требують, у разі відсутності інших 
осіб, які могли б доглядати за цими 
людьми. Призову під час мобілізації 
не підлягають й народні депутати. 

Журналісти поцікавилися, чи 
братимуть до війська священнос-
лужителів. Представники військко-
мату відповіли, що зараз іде набір 
в інженерні війська, не пов’язані із 
проведенням бойових дій, в які мо-
жуть призивати цю категорію гро-
мадян. Також під мобілізацію під-
падають ті особи, які перебували у 
місцях позбавлення волі й у них є 
військово-облікова спеціальність 
або вони виявили бажання піти до-
бровольцями. 

Як і раніше, осіб, які ухиляють-
ся від виконання громадянського 
обов’язку, чекає покарання — від 2 
до 5 років позбавлення волі. 

— За попередні хвилі мобілі-
зації у нас у розшуку більше двох 
із половиною тисяч осіб, — продо-
вжує комісар. — Тому, щоб картина 
не повторилася, тепер оповіщення 
військовозобов’язаних буде про-
водитися чотирма людьми — пред-
ставниками райдержадміністрації, 
військового комісаріату, УМВС 
(дільничний чи хтось інший) і сіль-
ської чи міської ради. Складати-
меться акт про оповіщення, де за-
значатимуться причини, чому не 
оповіщений громадянин і де він пе-
ребуває. Щодо призову на строкову 
службу, то він проходитиме планово 
в два етапи — у квітні та в жовтні. 
Всього на строкову службу по Укра-
їні планується призвати близько 
40 тисяч призовників і 10,5 тисячі 
контрактників. 

Людмила ПОЛІЩУК 

Верховна Рада скасувала забо-
рону на продаж молочної та 

м’ясної продукції домашнього ви-
робництва на аграрних ринках, 
що мала набути чинності з 1 січня 
2015 року. 

Як зазначається у пояснюваль-
ній записці, метою прийняття про-
екту закону «Про безпечність та 
якість харчових продуктів» (щодо 
реалізації на агропродовольчих рин-
ках продукції домашнього вироб-
ництва та подвірного забою) є усу-
нення колізії норм законодавства, 
що виникла через неузгодженість 
строків дії окремих законодавчих 
норм, які регулюють обіг харчових 
продуктів на ринках. 

«Прийняття запропонованих 

змін із дотриманням європейських 
норм скасує заборону продажу на 
агропродовольчих ринках туш ху-
доби подвірного забою, молока 
необробленого та сиру домашньо-
го виробництва, введену законом 
України «Про безпечність та якість 
харчових продуктів» (№ 771/97), 
яка може вступити в дію з 01 січня 
2015 року», — йдеться у документі. 

Крім того, законопроект дозво-
лить приватним домогосподарствам 
реалізовувати продукцію власного 
виробництва на ринках та мати до-
датковий дохід у скрутних еконо-
мічних реаліях сьогодення, а також 
уникнути скорочення поголів’я ко-
рів та іншої худоби. 
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Депутати повернули домашнє молоко 
та м’ясо на ринки 

Працівники Держземагентства 
Волині передали одноденний 
заробіток на благодійні цілі 
Колектив головного управління зібрав одноденний 
заробіток у сумі 4415 грн. 2215 грн уже переказано 
для допомоги важкопораненому військовослужбовцю 
Арсену Боярчуку. 2200 грн — родині добровольця, бійця 
батальйону «Азов» Ігоря Сливки, який загинув у АТО. 
Нагадаємо, упродовж 2014 року волинські земельники 
переказали військовим та добровольчим батальйонам 
близько 102 тис. грн. 

Кабмін планує позичити 
293,8 мільярда гривень 
Державні запозичення у 2015 році заплановано в обсязі 
293,84 млрд грн, із них зовнішні — 180,97 млрд грн. Про 
це йдеться в показниках, зафіксованих у таблицях до 
Закону «Про Держбюджет України на 2015 рік». Згід-
но з ними, з цієї суми в спецфонд за кредитами між-
народних фінансових організацій намічено залучити 
14,16 млрд грн. Обсяг погашення державного боргу 
поточного року оцінюють у 158,88 млрд грн, зокрема 
зовнішнього — у 97,6 млрд грн. У порівнянні з 2014-м 
намічено збільшити держзапозичення на 6,3%. 

2,4
на стільки мільярдів доларів за 
останній місяць скоротилися 
золотовалютні резерви України 
(до 7,533 млрд дол.) станом на 
1 січня 2015-го. Такий низький 
показник востаннє був 11 років 
тому. 
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Кому урізали 
пільги 

В Іваничах назріває бунт, повідо-
мляють нам тамтешні активіс-

ти. 
«Якщо ви подумали, що земля 

під забудову в Іваничах виділяєть-
ся учасникам АТО чи сиротам, які 
стоять на черзі, то ви помилилися, 
— пише «Нововолинськ діловий». 
— На письмовий запит у селищну 
раду надійшла офіційна відповідь. 
І що ви думаєте — земельні ділян-
ки у центрі селища дісталися роди-
нам начальника районного управ-
ління юстиції Смолярчук Наталії 

Степанівни та начальника район-
ної виконавчої служби Петренка. 

Ось так роздає землю мер Іва-
ничів. А для сиріт ділянок немає, 
для учасників АТО — немає. 

Скільки ж таке триватиме і як 
на це відреагує голова Волинської 
облдержадміністрації Гунчик? 

І чи не чекає іваничівського 
селищного голову Ф. Войтюка на-
родна люстрація (смітник)? 

Кажуть, Войтюк уже пройшов 
співбесіду за поданням голови об-
лдержадміністрації». 

Кількість працівників Гене-
ральної Прокуратури буде 

скорочено з 20 до 15 тис., орга-
нів внутрішніх справ — зі 172 
до 152 тис., при цьому фінансу-
вання міністерства залишать не-
змінним. Скасовується вихідна 
допомога для прокурорів. 

Позбавлено права безко-
штовного проїзду в громадсько-
му та міжміському транспорті 
учасників Великої Вітчизняної 
війни, чорнобильців, ветеранів 
праці, жертв нацистських пере-
слідувань. Залишається право 
пільгового проїзду для школярів 
і працівників шкіл із приміткою, 
що прийняття рішення з цьо-
го питання тепер покладено на 
місцеві органи влади. Санаторне 
лікування в повному обсязі буде 
надаватися першій категорії по-
страждалих від аварії на Чорно-
бильській АЕС, а другій — лише 
в межах, можливих для бюджету. 

Продовжено фінансуван-
ня безкоштовного харчування 
школярів пільгових категорій: 
1–4 класів, дітей-інвалідів, си-
ріт, із малозабезпечених сімей (із 
приміткою, що ця стаття витрат 
перекладається на місцеві орга-
ни влади). 

Залишать без поправок за-
кон про вищу освіту (формат 
надходження й оплату навчання 
відповідно). Ліквідуються ме-
тодичні кабінети в навчальних 
закладах. Максимальний роз-
мір зарплати працівників дер-
жорганів та бюджетних установ 
буде обмежений 7 мінімальни-
ми зарплатами, при оптимізації 
цих органів — 10 мінімальними 
зарплатами. Ця норма не буде 
поширюватися на учасників ан-
титерористичної операції (АТО), 
Національне антикорупційне 
бюро та Національне агентство 
з питань запобігання корупції. 
Для співробітників державних 
компаній, за винятком страте-
гічних для національної безпеки, 
обмеження буде встановлено на 
рівні 10 мінімальних зарплат. 
Встановлено, що держкомпанії 
оприлюднюватимуть зарплату 
своїх співробітників. 

В Іваничах назріває земельний скандал 

Тема дня

Ще дві тисячі волинян 
призвуть до війська 


