
В Україні закінчується чет-
верта хвиля мобілізації. 
Військовозобов’язані, які були 
призвані на службу, проходять 
підготовку в навчальних центрах 
і відправляються на Схід, щоб змі-
нити тих, хто майже рік боронить 
Вітчизну. Як відбувається мобіліза-
ція у Володимирі-Волинському та 
районі? Чи всі, хто отримав пові-
стки, готові йти служити? Детально 
на ці та інші запитання відповів 
військовий комісар Володимир-Во-
линського об’єднаного комісаріату 
майор Руслан Яцій. 

— Руслане Ярославовичу, роз-
кажіть, будь ласка, з якими пробле-
мами доводиться зіштовхуватись? 
І як намагаєтесь їх розв’язувати? 

— Головною та болючою про-
блемою є ухиляння від проходження 
військової служби. Щодня стає все 
складніше вручати повістки, бо ті, 
кого призивають, різними шляхами 
уникають їх отримання. У сільських 
місцевостях повістки розносять 
сільські голови. До речі, з району 
в зоні АТО воює троє керівників 
сіл. У місті дільниця оповіщення 
створена при ЖЕКу, там праців-
ники займаються повідомленням 
військовозобов’язаних. Та хтось, 
дізнавшись про повістку, їде на за-
робітки за кордон, інший просто 
не відчиняє двері. А іноді доходить 
навіть до курйозів. Наприклад, від-
криває сам призовник, але коли за-
питуєш, чи тут проживає такий чо-
ловік, спочатку цікавиться: «Навіщо 

він вам?», а дізнавшись, каже, що… 
його немає. Бувало, відчиняє двері 
мати чи дружина і запевняє, що син 
або чоловік тут не проживає. І у той 
самий момент ти бачиш, як він хо-
дить по хаті. У цих випадках нічого 
не можна вдіяти. Чималу пробле-
му становить і те, що наше місто є 
прикордонним і проконтролювати 
тих, хто підлягає мобілізації, немає 
можливості. Вони можуть безпере-
шкодно виїжджати за кордон. Адже 
у нас не введений військовий стан, 
а законодавство не забороняє віль-
но пересуватись як по Україні, так і 
поза її межами. 

— Які причини, на вашу думку, 
ухилення від мобілізації? 

— Їх є кілька, і трактувати мож-
на по-різному. В деяких військовос-

лужбовців спостерігається згасання 
патріотичного настрою. Особливо 
це стосується тих, хто побував на 
війні та пережив різні ситуації. Ко-
жен із них робить свої висновки, 
після яких більшість не хоче става-
ти на облік. Окрім того, після демо-
білізації їм видається повістка, яка 
зобов’язує у разі введення військо-
вого стану прибути у військкомат. 
Це наводить паніку на людей. Тоді 
до мене звертаються дружини та ма-
тері з цього приводу і вимагають по-
яснень. Доводиться розповідати, що 
їхніх чоловіків буде призвано лише 
у випадку війни. Також пропонуємо 
демобілізованим службу за контрак-
том або у резерві. Але жоден із них 
поки такого бажання не виявив. Не-
бажання служити чимало чоловіків 
пояснює поганим забезпеченням. 
Люди чомусь не хочуть розуміти, що 
ми не були готові до війни. І де взяти 
забезпечення, коли армія за роки не-
залежності постійно скорочувалась? 
У Володимирі-Волинському в 90-і 
налічувалося близько дев’яти тисяч 
військовослужбовців. На момент за-
гострення конфлікту на Донбасі за-
лишилося більше 500. Якби на сьо-
годні було таке військо, як двадцять 
років тому, нам не потрібна була б 
мобілізація. 

— Враховуючи, що в Україні 
створено багато добровольчих ба-
тальйонів, можна сказати, що не 
всі чоловіки ухиляються від служ-
би. 

— Звичайно, що є багато патрі-
отично налаштованих людей, які 
самі виявляють бажання захищати 
Україну. Навіть серед тих, хто вер-
нувся пораненим, є такі, що просять 
перепочинку, а потім їдуть назад. 
Кажуть, що там залишились їхні по-
братими. І державу потрібно боро-
нити. Бо якщо не зупинити ворога 
на Донбасі, він піде далі. У кожного 
своє розуміння виконання обов’язку 
перед Батьківщиною. Приходять до-

бровольці, які мають відстрочку за 
станом здоров’я або ж звільняються 
від військової служби, так як опіку-
ються дітьми. Є й такі, котрі, коли 
бачать, що прийшла повістка сусі-
дові, питають себе: як же я сидітиму 
вдома? Виявляють бажання захища-
ти країну і жінки, які вирішують ли-
шити дітей на чоловіків, звільнених 
зі служби за станом здоров’я. Чима-
ло добровольців йде у ДУК. І хоча на 
сьогодні держава не надає їм жодних 
соціальних гарантій та допомоги, 
хлопці пояснюють своє бажання 
проходити службу в добровольчих 
батальйонах тим, що не хочуть ви-
конувати накази військового керів-
ництва країни, які, на їхню думку, не 
завжди є правильними. Як бачите, 
настрій у людей різний. Одні рвуть-
ся на війну, інші прямо говорять, що 
ніякий воєнний стан не змусить їх 
туди піти. Залишається сподіватися, 
що скоро війна закінчиться і ніко-
му не потрібно буде йти воювати. 
А поки, нехай у складних і суворих 
умовах, в Україні формується сильна 
та могутня армія. 

Жанна МАРКОВСЬКА

Комісар Руслан Яцій

Погляд

9
 Відомості.інфо

№13 (755)
2 - 8 квітня 2015 року 

http://www.vidomosti.info/

Нацгвардійці продали два 
бойові вертольоти 
Військова прокуратура спільно із СБУ виявила факт 
продажу двох військових вертольотів Мі-24Р із озбро-
єнням за кордон за заниженими цінами. В оборудці 
задіяні посадові особи Нацгвардії та підприємство-
експортер. Як повідомляє прес-служба Головної вій-
ськової прокуратури, службовці Національної гвардії 
України та підприємства-експортера підробили акти 
приймання — передачі зазначеної авіаційної техніки 
з метою приховування її військового призначення. 
Державі спричинено збитки на суму майже 5 млн грн. 

Депутати Верховної Ради 
від «Самопомочі» відвідали 
з робочим візитом Волинь 
Тетяна Острикова, член комітету з питань подат-
кової та митної політики Верховної Ради, та Пав-
ло Кишкар, котрий працює у комітеті з питань 
Регламенту й організації роботи ВР, відвідали з 
робочим візитом Волинь. Зустрілися з представ-
никами Федерації роботодавців, шахтарями, 
провели прес-конференцію з журналістами та 
громадськими активістами. 

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 6 квітня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:15 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:45 «Чотири весілля - 3»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
12:25 Д/с «Ворожка»
13:35 Д/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонів»
17:10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
22:00 «Гроші»
23:35 Т/с «Містер Селфрідж» 
00:35 Х/ф «Фантом»
02:05 Т/с «Терпкий смак кохання» 



06:30 «Мультфільм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Тариф «Щаслива 
родина»

11:10, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

14:20 «Сімейний суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Красиве життя» 
23:35 Т/с «Мессінг: Хто бачив 

крізь час»
01:30 Т/с «Сусіди»

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00 
Події

09:15, 04:50 Реальна містика
10:00 Моє нове життя
11:00 Т/с «Пізні квіти» 
15:30 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Безсмертник. Нова 

Надія» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Все тільки почина-

ється» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Еван всемогутній» 
01:20 Профілактика!!!

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:45, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:20 «КВН»
12:30 Х/ф «П’ятірка шукачів 

скарбів» 
14:20 М/ф «Кунг-фу Панда» 
17:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
20:00 «Орел і Решка. Незвідана 

Європа»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «10 причин моєї нена-

висті» 
23:50 Х/ф «Любовна халепа» 
01:25 «Нічне життя»

05:45, 07:40, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:10, 09:00 «Top shop»
10:10 Смішні люди
11:40 Криве дзеркало
12:10 Х/ф «Якби я був началь-

ником»
13:25, 19:55 Т/с «Народжена 

революцією»
14:55, 21:30 Т/с «Комісар Рекс»
16:35 Т/с «Комісар Мегре»
18:25 Х/ф «Добрий ранок!»
23:10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
00:45 Своя роль
01:50 Кіноляпи
03:10 Саундтреки
04:30 Кінотрейлери

06:20 У пошуках істини
07:05, 16:00 «Все буде добре!»
09:05 «Таємниці х-фактору. Пісні 

забутих дітей»
10:00 Х/ф «Джентльмени 

удачі» 
11:45 Х/ф «Я щаслива!» 
13:40, 19:45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:50 «Історія українського шоу-

бізнесу. Територія «А»
20:50 Т/с «Тест на вагітність» 
22:35 «Детектор брехні 7»
00:00 «Один за всіх»
01:10 Х/ф «Рідня» 
02:50 Нічний ефір

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 М/с «Том і Джері»
06:05 Надзвичайні новини. 

Підсумки
06:50, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Спорт
09:20 Х/ф «Викрадачі картин»
11:25, 13:20 Х/ф «Танго і Кеш»
13:55, 16:20 Х/ф «Руйнівник»
16:45 Х/ф «Суддя Дредд»
19:15 Надзвичайні новини
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:25 Х/ф «Суддя Дредд 3D» 
02:05 Х/ф «Роккі Бальбоа» 
03:40 Вражаючі сюжети про 

роботу поліції
04:20 Т/с «Закон Херрі»

06:00, 11:50, 18:10 Comedy Woman
06:45, 08:55, 15:55 Comedy Club
07:35, 16:55 Ситком «СИШИШ-

ШОУ»
08:00, 17:15 Т/с «Маслюки»
08:35, 17:50 Т/с «Онлайн 2.0»
09:55 Д/с «Разрушители мифов»
12:40 Т/с «Универ»
13:40, 19:10 Т/с «Универ. Новая 

общага»
15:00 Т/с «Закрытая школа»
22:40 Х/ф «Вне поля зрения» 
00:50 Х/ф «Мастера ужасов 2. Мы 

все хотим мороженого» 
01:30 Профилактика

06:10, 07:25, 07:35, 07:55 Kids 
Time

06:15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:30 М/с «Барбоскіни»
07:40 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 

крутості»
08:00 М/ф «Том і Джеррі: Робін 

Гуд»
09:03, 11:55 Teen Time
09:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
16:55 Т/с «Вороніни»
18:00, 02:15 Репортер
18:20, 01:30 Абзац!
19:00 Ревізор
21:25 Страсті за Ревізором
23:30 Х/ф «10000 років до нашої 

ери» 
02:20 Служба розшуку дітей
02:25 Великі почуття
03:10 Зона ночі
04:50 25-й кадр

06:00 Відчайдушні рибалки
06:50 Легенди бандитського Києва
07:20 Підроблена історія
08:10, 14:00, 00:20 У пошуках 

істини
09:00, 15:40 Містична Україна
09:50 Д/ф «НЛО. Війна богів»
10:40, 16:30 Таємниці зцілення
11:30 Дика Куба
12:20, 18:20 Смертельна зустріч
13:10, 21:50 Фатальний сценарій
14:50, 19:10 Правила життя
17:30, 20:50 Скарби зі звалища
20:00 Д/ф «НЛО. Сусіди по сонцю»
22:40 Дика Британія
23:30 Покер

05:00 Х/ф «Пічки-лавочки» 
06:35 «Правда життя. Професія 

кондитер і пекар»
07:05 «Агенти впливу»
07:55 Т/с «Павутиння - 5»
15:10 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40, 02:05, 04:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23:45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 

особливих справ - 12» 
00:40 Т/с «Призначений» 
02:35 Х/ф «Монстро» 
04:30 «Речовий доказ»
04:50 «Випадковий свідок»

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Лалалупси» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
09:00 Профілактика
12:00 Обережно, діти!
12:30 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - 

воїн» 
15:05 Т/с «Конан» 
16:00, 21:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
19:30, 20:30 Т/с «Два батька і два 

сина» 
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Т/с «Ходячі мерці» 
00:50 Т/с «Радіо секс» 
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:30 З ночі до ранку

06:10 Дивовижний дизайн
06:30 Телеторгівля
07:35, 15:00 Квадратний метр
08:40 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:05, 22:40 Телефон довіри
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00 Таємниці тіла
21:00 Зайві 10 років
21:45 Д/с «Секрети долі»
23:35 Д/с «Зіркові історії»
00:30 Позаочі
01:20 Колір Ночі

06:00, 08:25, 00:30 Від першої 
особи

06:30, 07:00, 08:00, 18:30, 21:00, 
02:30 Новини

06:40, 07:10, 08:10, 21:35, 23:15, 
00:15 Спорт

07:20 Ера будівництва
07:25, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
09:00 !!!
15:25 Х/ф «Життя не може бути 

нудним»
18:05 Час-Ч
18:15, 02:20 Новини. Світ
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00, 04:05 Про головне
22:00 Перша студія
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
02:55 Т/с «Роксолана» 

06:00 Мульти. Мультфільми
06:35 «Нове Шалене відео по-

українські»
07:30 Х/ф «Єгер»
09:30 Т/с «Захист Красіна-3»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Ментівські війни-3»
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 Прем’єра. «Секретні 

матеріали»
22:15 Х/ф «Бельфегор. Привид 

Лувру»
00:15 Х/ф «Суперколлайдер»
01:55 Х/ф «Вишневі ночі»

Якщо не зупинити ворога на Донбасі, 
він піде далі


