
За весь час проведення антите-
рористичної операції на сході 

України було поранено (станом 
на вівторок) 991  українського 
військовослужбовця, повідомив 
директор Військово-медичного 
департаменту Міністерства обо-
рони України Віталій Андронатій. 

«Ми боремося за життя кож-
ного бійця української армії. На-
віть якщо поранений опинився 
в ізоляції, як це було на Луган-
ському аеродромі. Армія розбло-
кувала його силовим методом і 
вивезла звідти 50  поранених», 
— сказав він. За словами Андро-
натія, на сьогодні у госпіталях 
України перебуває 528  поране-
них військовослужбовців, 200 із 
яких надійшли на лікування за 
останні дні, у період активізації 
АТО. 

Директор військово-медич-
ного департаменту стверджує, 
що близько 20% вояків, які ле-
жать у госпіталях, мають тяжкі 
поранення, 30% — середньої 
тяжкості й 50% — легкі. 
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За час АТО 
поранено майже 
тисячу військово-
службовців 

П’ятеро волинян отримують 
пенсію понад 20 тисяч 
гривень 
Про це повідомив заступник голови облради Ігор 
Гузь під час пленарного засідання сесії. Така від-
повідь надійшла із територіального управління 
Пенсійного фонду на його депутатський запит. Іще 
48 людей на Волині мають пенсію більше 10 тисяч 
гривень. «Було б дуже цікаво дізнатися, що це за 
п’ятірка «золотих» пенсіонерів», — зазначив Ігор 
Гузь. 

На енергоощадні заходи в Луцьку 
виділять майже три мільйони 
Луцький міський голова повідомив, що доведено цифру 
про економію газу на 30%. «Вже складено план роботи 
з впровадження у життя заходів із енергозбереження. 
Додатково будуть виділені 2 млн 800 тис. грн на заходи з 
економії газу», — розповів Микола Романюк. Він звернувся 
до керівників підприємств, установ та організацій, щоб 
усі працювали над впровадженням енергозберігальних 
заходів. За його словами, цього року не буде здійснено 
ремонт дитсадка на вул. Чехова. Всі кошти знімають на 
енергоощадні заходи. 

1,4
стільки мільярдів доларів стано-
витиме другий транш кредиту 
Міжнародного валютного фонду 
Україні, заявив керівник місії 
МВФ Ніколай Георгієв. Рішення 
про виділення коштів ухвалять 
упродовж кількох тижнів. 

Для біженців 
зі Сходу 
готують місця 
в гуртожитках 
навчальних 
закладів 
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Тендери на будівництво сільських доріг на 
Волині виграє фірма нового начальника 
департаменту інфраструктури ОДА 

Нещодавно із зони дії АТО у від-
пустку на 10 днів приїздив 25-річ-
ний волинянин Сергій. «Відомості» 
встигли з ним поспілкуватися, коли 
він ще був у своєму рідному селі. 
Сьогодні хлопець уже знову несе 
службу в складі 51-ї механізованої 
бригади на Сході. Свого прізвища 
просив не вказувати: боїться, що, 
можливо, те, що нам розповів, не 
сподобається керівництву і його 
відправлять у «гарячу точку» під 
кулі. Поки що там, де перебуває, на 
межі Донецької та Дніпропетров-
ської областей, бої не ведуться. 

Сергій на службі з квітня. Каже, 
збирався дуже швидко, сільський 
голова повідомив увечері, що на ра-
нок потрібно бути у військкоматі, 
повістки не було, її вже пізніше вру-
чили на місці. 

— У військкоматі нам сказали, 
що пройдемо бойову підготовку у 
Володимирі-Волинському та що, 
можливо, нас відправлять під біло-
руський чи польський кордон, але 
вийшло інакше, — розповідає Сер-
гій. — Завезли у Володимир, потім 
— у Рівне, потім — Миколаїв, а зараз 
уже під Донецьком. Там, де я, спо-
кійно, але серед тих, кого призвали 
зі мною, декого уже в живих немає. 
Прикро, що ніхто до війни не був 
морально готовий. Казали нам по-
різному: ви там побудете тиждень, 
тридцять днів, сорок п’ять. А все за-
тягнулося на місяці. 

— В Рівному ви проходили бойо-
ву підготовку, але ж ти служив у ар-
мії, то, напевно, не так складно було? 
— уточнюємо у Сергія. 

— Служив, але ж самі знаєте, 
хіба в нашій армії було на чому вчи-
тися? Хоча мені повезло: я вартовим 
був, у протиповітряній обороні слу-
жив, то хоч рік із автоматом прохо-
див, тому мені це знайомо. А дехто 
з хлопців того автомата й не бачив, 
виходило, що дядька від плуга віді-
рвали і зброю дали. 

Але найбільше Сергія турбує той 
факт, що мобілізований він неза-
конно. Адже вдома лишився хворий 
батько, у якого інвалідність, а Сергій 
офіційно є його опікуном. Живуть 
вони тільки вдвох, і тепер нема кому 
за господаркою дивитися, ще й буди-
нок, у якому мешкають, недобудова-
ний. 

— Ми збирали документи, за 
якими мене мали б звільнити, цілу 
жменю їх надіслали у військкомат, 
і в прокуратуру зверталися. Сказа-
ли: чекайте, будемо розбиратися, — 
скаржиться військовослужбовець. 
— Добре, хоч відпустку дали, бо за-
звичай додому нікого не пускають. 

І справді незрозуміло, чому Сер-
гія мобілізували, адже, згідно із за-
коном про мобілізацію, «не підля-
гають призову на військову службу 
військовозобов’язані, зайняті по-
стійним доглядом за особами, що 
його потребують, відповідно до зако-

нодавства України, в разі відсутності 
інших осіб, які можуть здійснювати 
такий догляд». Сергій же є єдиним 
сином, а його батьки розлучені. 

— І не один я такий, багатьох по-
забирали, хто був єдиним годуваль-
ником у сім’ї, — продовжує Сергій. 
— Тому найбільше мене хвилює за-
питання: чому я на Сході, адже мені 
треба бути тут, удома? Звісно, у від-
повідь можна запитати: якщо ти не 
підеш, то хто? Але чому не забира-
ють дітей вищих чинів, вони не такі, 
як я? Це дуже образливо, бо служать 
там прості хлопці, з сіл переваж-
но. Є, звичайно, добровольці, серед 
яких і бізнесмени, багаті люди, але 
таких мало. 

Щодо військового побуту, то у 

Сергія нарікань нема. Каже, годують 
добре, продуктів вистачає, сплять у 
наметах, миються під літніми душа-
ми, одяг необхідний мають. 

— Я не знаю, як на інших кухнях, 
а у нас так навчилися готувати, що 
їси, ніби домашнє, — хвалиться. — 
Воду привозять, але для пиття не 
годиться, хіба кип’ятити треба, тому 
купуємо. 

Виявляється, місцеві підприєм-
ці, що заробляють торгівлею, при-
возять для військових деякі продук-
ти, але, за словами Сергія, тут вони 
дуже дорогі. Скажімо, шоколадка 
вартує 20 грн, булочка — 8 грн, 
пляшка води — 5 грн. А ще купують 
бійці сигарети. Тому із зарплати, яку 
отримує, а за останній місяць було 
2200 грн, мало що лишається. Плюс 
за власний кошт хлопець добирався 
додому, а тепер знову на Схід. 

— А бронежилетами забезпече-
ні? — цікавимося. 

— Мені друзі скидалися і купи-
ли, — відповідає, — бо ні від кого 
більше було чекати. Не розумію, як 
у державі на це коштів не вистачає! 
— обурюється. — Решті товаришів 
по службі так само: кому купили, 
хто отримав як гуманітарну допомо-
гу від благодійних організацій, кому 
придбали батьки, якщо змогу мали, 
кому скидались односельчани. Та 
бронежилет ще не означає, що одяг-
нув і ти вже захищений від куль, але 
хоч щось, може, морально легше… 

У бригаді разом із Сергієм слу-

жать військові різного віку — від 
дев’ятнадцяти і трохи вище соро-
ка. Однак зверхнього ставлення у 
старших до молодших немає — вояк 
каже, що у бригаді всі рівні, всі на 
«ти». 

— Людина до всього звикає, — 
резюмує хлопець, — тут от у сорочці 
і джинсах добре, там пару днів побу-
ду — і вже у формі зручно. 

А ще Сергій зауважує, що сьо-
годні багато уваги біженцям зі Схо-
ду, а от про тих, хто там служить, за-
бувають. І це видно в елементарних 
речах. До прикладу, коли їхав додо-
му, гривні не вистачало на квиток із 
Луцька до села — і водій, навіть по-
при те, що Сергій був у формі, від-
мовився його везти. Благо, хтось із 
пасажирів віддав свої 20 гривень. 

У дорогу на Схід Сергія про-
воджали друзі, на автовокзалі по-
цікавилися, чи є пільги для вій-
ськовослужбовців. Так от, один із 
перевізників погодився зробити 
знижку тільки 10 гривень із 150-ти. 
Другий же — завіз безкоштовно. 

В департаменті інфраструктури 
облдержадміністрації повідомили, 
що наразі немає нормативного доку-
мента щодо надання пільг при пере-
везенні осіб, які служать на Східній 
Україні. Дивно, адже закон, який 
прирівнює учасників АТО до учас-
ників бойових дій, підписано ще у 
травні. А, як відомо, учасники бойо-
вих дій такі пільги мають. 

Людмила ШИШКО 

Регіон

З активною фазою антитеро-
ристичної операції в області 

збільшився наплив переселенців 
із двох східних областей Украї-
ни, тому необхідно підготувати 
місця для їх розміщення. 

Заступник начальника 
управління ДСНС України в 
області Костянтин Романчук 
повідомив, що на Волині з по-
чатку проведення бойових дій 
розміщено 550 осіб. У понеділок 
приїхало ще 40. Більшість із них 
жінки та діти. «Переселенців ми 
розміщуємо в приватному сек-
торі, адже в Луцьку та Ковелі 
найбільша проблема з розселен-
ням, — розповів рятувальник. 
— У гуртожитках навчальних за-
кладів необхідно зарезервувати 
місця для можливого тимчасо-
вого розміщення». 

Начальник управління освіти 
ОДА Валентина Загрева звернула-
ся до представників вишів області 
найближчим часом подати дані 
про кількість вільних місць у гур-
тожитках і забронювати комплек-
ти постільної білизни та матраци, 
щоб у майбутньому передати цю 
інформацію регіональному штабу 
з оперативного реагування. 

25-річний волинянин-учасник АТО: 

Але чому не забирають 
дітей вищих чинів, вони не 
такі, як я? Це дуже 
образливо, бо служать 
там прості хлопці, з сіл 
переважно. Є, звичайно, 
добровольці, серед яких і 
бізнесмени, багаті люди, 
але таких мало

Про це сказала завідувач інфор-
маційно-комунікаційного сек-

тору ГУ Міндоходів у Волинській 
області Олена Нікотіна. 

«Для скарбниці міста залізнич-
ників це вагомий резерв, адже ці 
гроші можна використати для вирі-
шення важливих соціально-еконо-
мічних проблем як Ковеля, так і його 
жителів. Це справді європейське ви-
рішення наболілої для городян про-
блеми з паркуванням транспорту в 
місті, й воно варте якнайширшого 
запозичення, — зазначила посадо-
вець. — Ми всі є свідками того, як 
хаотичне нагромадження транспор-
ту викликає справедливе нарікан-
ня громадян, адже авто перегоро-
джують проїжджу частину вулиць 

і пішохідну зону тротуарів. Або, 
навпаки, облаштованих за всіма ви-
могами законодавства стоянок біля 
великих торгових центрів чи ринків 
у нас не вистачає. 

У Ковелі є паркомати на спеціаль-
но відведеному майданчику для плат-

ного паркування, і власники авто мо-
жуть будь-коли залишити транспорт, 
заплативши гроші й отримавши кви-
танцію. При цьому всі знають, що ко-
шти від збору надходять до міського 
бюджету і будуть витрачені на благо-
устрій рідного міста». 

Забродівська сільрада Ратнів-
ського району Волинської об-

ласті 9 липня за результатами тен-
дера уклала угоду з МП «Шлях» на 
будівництво комунальних доріг 
у селах Заброди, Лучичі, Якушів. 
Вартість угоди — 4,60 млн грн. Про 
це повідомляють «Наші гроші» з 
посиланням на «Вісник державних 
закупівель». Роботи розраховані 
на 2014–2015 рр. У Забродах про-
тяжність збудованих доріг стано-
витиме 1725 м, у Лучичах — 1150 м, 
у Якушеві — 2428 м. Планується 
влаштування основи дороги з піску 

і щебеню й асфальтного покриття 
завтовшки 4 см. Також укріплять 
скоси і встановлять дорожні знаки. 

Власником підприємства 
«Шлях» є Іван Мирка, якого в 
червні цього року призначили на-
чальником департаменту інфра-
структури та туризму Волинської 
ОДА. За даними «ВДЗ», раніше ця 
фірма тендерів не вигравала. 

Конкурентами на торгах із 
дорожчими пропозиціями були 
ТОВ «Луцька дорожня пере-
сувна механізована колона» і 
ТОВ «Луцькавтодор-сервіс». 

174 тисячі гривень із початку року в Ковелі отримали за паркування 

У бригаді всі рівні, всі на «ти» 


