
Як відомо, з 13 березня в Україні на 
базі внутрішніх військ МВС триває 
формування Національної гвардії. 
Ініціатором її створення виступи-
ла Рада національної безпеки й 
оборони України. Згідно з Законом 
«Про Національну гвардію Укра-
їни», загальна чисельність цього 
військового утворення становити-
ме 33,3 тисячі осіб. Записуються до 
лав Нацгвардії і на Волині. Про те, 
хто потрапить до цього формуван-
ня та які його функції, ведемо мову 
з першим заступником командира 
частини — начальником штабу 
військової частини 1141 внутріш-
ніх військ МВС України майором 
Валентином Білозьоровим. 

Як повідомив нам майор Біло-
зьоров, сьогодні формуються спис-
ки всіх охочих за двома напрямка-
ми — на службу за контрактом і на 
службу в резерві Національної гвар-
дії. Контрактниками можуть стати 
особи від 18 до 25 років. При відборі 
звертають увагу на стан здоров’я, 
фізичну підготовку, біографію, чи 
не притягалась людина до кримі-
нальної або адміністративної відпо-
відальності. Укласти контракт про 
проходження військової служби 
можна на строк від 3-х до 5-ти років 
(залежно від категорії посад, на яких 
планують проходити службу). Час 
військової служби буде зараховано 
до страхового стажу, стажу роботи, 
стажу роботи за спеціальністю, а 
також до стажу державної служби. 
Щодо заробітної плати, то, як роз-

повів Валентин Миколайович, для 
контрактника без спеціальних на-
вичок, досвіду в перший рік служби 
вона становитиме 1850 гривень. Але 
це лише мінімум, який буде постій-
но зростати, оскільки враховува-
тимуться посада, військове звання, 
тривалість, інтенсивність та умови 
військової служби, кваліфікація та 
інше. 

Також сьогодні записують охо-
чих служити у резерві Національної 
гвардії. Це можуть бути люди віком 
від 18 до 45–50 років, залежно від 
того, чи служили вони в армії, яку 
військову спеціальність здобули. 
Охочі мають надати такі документи: 
копію паспорта, біографію, копію 
ідентифікаційного коду, атестат про 
освіту, характеристику з останньо-

го місця роботи, копію військового 
квитка, якщо є. Спеціальна комісія 
вивчатиме їхні документи і лише 
після цього прийматиме рішення. 

За словами майора Білозьорова, 
кожного дня в середньому зверта-
ється семеро чоловік, із яких двоє 
— на контрактну службу, а п’ятеро  
хочуть служити у резерві. 

На запитання, де будуть прохо-
дити навчальні збори резервісти й 
чи вони оплачуватимуться, началь-
ник штабу військової частини 1141 
поки що відповісти не може. 

У той же час у прес-службі ко-
мандувача Національної гвардії 
України «Відомостям» повідомили, 
що 500 резервістів цього тижня за-
вершать навчання у центрі поблизу 
Нових Петрівців. А де будуть прохо-
дити наступні, невідомо. Харчами ці 
добровольці забезпечені, живуть у 
наметовому містечку. 

Як відомо, уряд виділив 6,5  мі-
льярда гривень на Збройні сили. 
Скільки коштів із цієї суми отри-
має Національна гвардія та куди 
вони будуть спрямовані, відповісти 
в Головному управлінні не змогли. 
Однак зауважили, що є інформація 
про виділення вже восьми мільйонів 
гривень із бюджету саме на резерв 
Нацгвардії. Та, видно, грошей усе-
таки не вистачає, адже МВС України 
звернулося до громадян із прохан-
ням перераховувати кошти у вигляді 
благодійних внесків для забезпечен-
ня діяльності Національної гвардії. 

Щодо функцій нового військово-
го формування, то вони лишаються 
тими ж, що й виконували внутрішні 
війська. Щоправда, додається охоро-
на державних кордонів та оборона 
від зовнішнього агресора. 
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В Україні новий 
в. о. міністра 
оборони 

Шановні лучани! Представники 
бізнесу й установ, підприємств 

і організацій області! 
Луцька міська рада звертається 

до вас із проханням підтримати Во-
линський обласний військовий ко-
місаріат і Луцький об’єднаний місь-
кий військовий комісаріат у такий 
складний для України час. 

Щоб здійснювати мобілізаційну 
роботу необхідно: 

1) папір А4, 80 г/кв. м— 150 па-
чок; 

2) папір А4, 80 г/кв. м (синій) — 
10 пачок; 

3) папір А4, 80 г/кв. м (зелений) 
— 10 пачок; 

4) папір А3 — 10 пачок;
5) фотопапір А4 — 5 пачок; 
6) фотопапір А3 — 1 пачка; 
7) фотоапарат цифровий — 

1 шт.; 
8) ПЕОМ у комплекті для облад-

нання захищеного пункту управлін-
ня — 10 шт.; 

9) ноутбук для обладнання захи-
щеного пункту управління (у тому 
числі 2 з високими технічними ха-

рактеристиками для відпрацювання 
топографічних карт) — 10 шт.; 

10) принтер лазерний НР А4 для 
відпрацювання мобілізаційних до-
кументів — 10 шт.; 

11) принтер формату А3 (кольо-
ровий) для відпрацювання топогра-
фічних карт — 5 шт.; 

12) тонер для заправки лазерних 
принтерів — 50 туб; 

13) джерело безперервного жив-
лення — 5 шт.; 

14) лампи денного світла для об-
ладнання захищеного пункту управ-
ління — 30 шт.; 

15) столи офісні для обладнання 
захищеного пункту управління — 
30 шт.; 

16) стільці офісні для обладнан-
ня захищеного пункту управління 
— 50 шт.; 

17) мережевий фільтр (3 м) — 
10 шт.; 

18) шафа для документів для об-
ладнання захищеного пункту управ-
ління — 6 шт.; 

19) шафа для одягу для облад-
нання захищеного пункту управлін-

ня — 6 шт.; 
20) жалюзі (4 кв. м) для світло-

маскування — 1 шт.; 
21) телефонні апарати кнопкові 

для обладнання захищеного пункту 
управління — 52 шт.; 

22) ІР-телефон для обладнання 
захищеного пункту управління — 
15 шт.; 

23) засоби технічного захисту ін-
формації для обладнання захищено-
го пункту управління — 65 шт.; 

24) захищений ІР-телефон для 
обладнання захищеного пункту 
управління — 5 шт.; 

25) комп’ютерний стіл для об-
ладнання захищеного пункту управ-
ління — 4 шт.;

26) сервер для обладнання захи-
щеного пункту управління — 1 шт.; 

27) flash-накопичувач інформа-
ції — 10 шт.; 

28) аптечка автомобільна для об-
ладнання автотехніки — 10 шт.; 

29) аптечка офісна для обладнан-
ня захищеного пункту управління — 
10 шт.; 

30) Плитка 30 × 30 GRES для об-

ладнання захищеного пункту управ-
ління — 5 м2; 

31) мішки капронові для збору 
документів при евакуації — 300 шт.;

32) клей для плитки для облад-
нання захищеного пункту управлін-
ня — 200 кг; 

33) бензин А-80 для забезпечен-
ня отримання військового майна — 
10 000 л; 

34) бензин А-92 для забезпечен-
ня отримання військового майна — 
5000 л; 

35) дизельне пальне для забезпе-
чення отримання військового майна 
— 10000 л. 

Тих, хто може допомогти цими 
матеріалами, просимо звертатися: 

- у Волинський обласний вій-
ськовий комісаріат за адресою: 
м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85а, 
тел. 25-21-52; 

- у Луцький об’єднаний міський 
військовий комісаріат за адресою: 
вул. Теремнівська, 85а, тел. 75-07-
79. 

Відділ інформаційної роботи 
міської ради

Міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков заявляє, що 

приймає виклик «Правого сек-
тора» і його позиція до тих, хто 
порушує громадський порядок, 
буде досить жорсткою. Про це 
він сказав журналістам, повідо-
мляє «Громадське ТБ». 

«Якщо бандити погрожу-
ють міністрові, то я цей виклик 
приймаю та готовий прийняти 
будь-який, тому що така моя по-
сада. Й надалі моя позиція буде 
досить жорстка до бандитів, до 
тих, хто зі зброєю в руках по-
рушує порядок», — запевнив 
Аваков. 

«Вважаю бандитами будь-
кого, хто називається і виряджа-
ється в якусь одежу, хай як вони 
назвуться — «Правим секто-
ром», «Батьківщиною» чи Само-
обороною Майдану», — пояснив 
він. 

«Патріоти зі зброєю в руках 
охороняють кордон держави і 
стоять там на блокпостах, а ті, 
хто лазить по підприємствах, за-
хоплює приватні домоволодін-
ня, — бандити. Тим паче, коли 
маємо ситуацію, що у них у ру-
ках незареєстровані автомати», 
— сказав міністр. 

Як відомо, член «Право-
го сектора» Олександр Музич-
ко, відомий як Сашко Білий, 
був убитий у ніч із понеділка 
на вівторок на Рівненщині. Лі-
дер «Правого сектора» Дмитро 
Ярош зажадав негайної відстав-
ки Авакова й арешту всіх при-
четних до вбивства Музичка. 

В Україні створять службу 
фінансових розслідувань
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручив підготу-
вати необхідні документи для створення Служби 
фінансових розслідувань. «У країні має бути ство-
рена Служба фінансових розслідувань. Податкова 
міліція мусить бути ліквідована», — сказав глава 
уряду. Нова служба покликана замінити податкову 
міліцію і «поглинути» в себе підрозділи МВС і СБУ з 
боротьби з економічними злочинами. 

7
стільки мільярдів кубоме-
трів природного газу, без 
урахування газу «Чорномор-
нафтогаз», є в українських 
підземних газосховищах, 
розповів міністр енергетики 
Юрій Продан. 
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Ним став генарал-полковник 
Михайло Коваль. Ковалю 

58 років. Родом із міста Ізяс-
лав на Хмельниччині. Закінчив 
Кам’янець-Подільське вище 
військово-інженерне командне 
училище, Військову академію 
ім. Фрунзе, Академію Збройних 
сил України. Служив у повітря-
нодесантній дивізії, парашутно-
десантному полку, перебував 
на командних посадах. Наго-
роджений орденом «За службу 
Батьківщині у Збройних силах 
СРСР» (1991), дев’ятьма медаля-
ми, відзнакою Міноборони «До-
блесть і честь» (2001). 

Аваков «прийняв 
виклик» «Правого 
сектора» 

Актуально

Тренування резервістів у Нових Петрівцях

До лав Нацгвардії можуть потрапити 
не всі охочі 

Українці перерахували на потреби 
Збройних сил понад 40 мільйонів 
гривень 
В Україні триває акція «Підтримай Українську армію». Так, 
дзвінок на мобільний номер «565» автоматично перерахує 
5 грн на рахунок ЗСУ. Станом на ранок 25 березня на рахунки 
Міністерства оборони України в рамках акції надійшло вже 
більше 40 млн грн. За даними прес-служби відомства, з цієї 
суми 38,3 млн грн — грошові перекази на матеріально-тех-
нічне, решта — на медичне забезпечення. 

SOS: військкоматам Луцька потрібна підтримка громадян 


