
Причастити бійців батальйону «Ай-
дар», які постійно дивляться в очі 
смерті, — ось така мета у настояте-
ля Свято-Покровського храму села 
Маяки протоієрея Михайла Бучака, 
який уже їздив у зону АТО, щоб 
доставити односельцям, які в ній 
задіяні, бронежилети й харчі. Про 
свій внесок у цю суспільну справу 
говорить коротко й жартома: «Я 
лише «Нова пошта». 

Натомість чоловік висловлює 
вдячність за небайдужість своїм 
землякам і співгромадянам: «За-
хоплююся простими людьми, вони 
сьогодні — на першому плані, а не 
політики, депутати, урядовці. Зви-
чайні українці нині проявляють свої 
найкращі якості — схиляю голову 

перед ними. Зокрема, перед прихо-
жанами нашого «духовного куща»: 
Маяки — Сирники — Милуші — 
Зміїнець, які не втомлюються при-
носити речі першої необхідності, 
продукти для українських солдатів. 
Чого взагалі вартий священик без 
людей?.. За посередництва пред-
ставників «Автомайдану» від нашої 
громади було три відправки гумані-
тарної допомоги на Схід». 

— Ви робите все це передусім як 
духовна особа, як депутат районної 
ради чи як громадянин?.. 

— Як християнин, бо саме зараз, 
як і більшість українців, учуся ним 
бути. Випробовування у цьому сенсі 
— найкращий учитель, який спону-
кає нас, як ніколи, згадати про лю-
бов до Бога і свого ближнього. Коли 

ми жили в комфорті, не цінуючи, що 
таке мир у нашій державі, то закри-
валися одне від одного своїми «ого-
рожами». Нині ж таки об’єдналися, 
не зважаючи на конфесії, у спільній 
молитві за припинення війни в Укра-
їні. Адже Бог не має патріархатів, а 
одна з причин того, що відбувається 
на Сході, — розділення церкви. 

Мій співрозмовник вважає, що 
потрібно залишати за «бортом іс-
торії» тих політиків і діячів духовен-
ства, які роблять це свідомо протягом 
23 років незалежності нашої держави. 

— Повертаючись до розмови 
про вашу поїздку на буремний Дон-
бас, що нового ви там дізналися про 
життя військових і що вас там най-
більше вразило? 

— Напевно, те, як наші хлопці 
з 51-ї бригади раділи привезеним 
солодощам — їх було 15 ящиків, 
які виділив один підприємець. За-
хоплююся нашими солдатами: весь 
тягар війни — на їхніх плечах. Поба-
чив, що наша молодь може не тільки 
пиво пити, а й Батьківщину боро-
нити. В нас тече кров героїв, і вона 
сьогодні, як ніколи, пульсує дуже 
потужно. 

Щодо буденних нюансів на цій 
війні, довідався, що зараз немає ло-
гістики у розподілі гуманітарних 
вантажів, узгодженого центру, в 
який привозили б і з якого рівномір-
но розвозили б речі першої необхід-
ності по всіх без винятку військових 
формуваннях. Найбільше сьогодні 
забезпечені Збройні сили України, 
а територіальні батальйони — фак-
тично поза межами державної опіки, 
їх активно підтримують волонтери. 

Михайло Бучак вважає, що війна 
закінчиться тоді, коли ми всі стане-
мо людянішими. Нині ж маємо роз-
ділити біль матерів і дружин наших 
солдатів, які сьогодні там, на Донба-
сі, аби військові дії не розпочалися в 
Луцьку, на Волині. 

Світлана ЗОЗУЛЯ 

Військовий збір справляється за 
ставкою 1,5% від суми доходу 

фізичної особи — зарплати та ін-
ших виплат і винагород. Це перед-
бачає Закон України від 31 липня 
2014 року № 1621–VІІ «Про вне-
сення змін до Податкового кодек-
су України та деяких інших зако-
нодавчих актів України». Сплату 
військового збору запроваджено 
тимчасово до 1 січня 2015 року. 

Об’єктом оподаткування збо-
ром є доходи у формі: заробітної 
плати, інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат або інших 
виплат і винагород, які нарахову-
ються (виплачуються, надаються) 
платнику в зв’язку з трудовими 
відносинами та за цивільно-пра-
вовими договорами; виграшу в 
державну та недержавну грошову 

лотерею, виграшу гравця (учасни-
ка), отриманого від організатора 
азартної гри. 

Ставка військового збору ста-
новить 1,5% від об’єкта оподатку-
вання. Податкові агенти, які на-
раховують (виплачують, надають) 
оподатковуваний дохід на користь 
платника податку, зобов’язані 
утримувати і сплачувати військо-
вий збір із суми такого доходу за 
його рахунок, використовуючи 
ставку збору 1,5%. 

Зазначена норма Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів Укра-
їни» щодо утримання та сплати 
військового збору набула чинності 
3 серпня 2014 року. 

Із 3 серпня в Україні запроваджено 
військовий збір 
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Волинським родинам, де є загиблі в зоні 
АТО, виділять квартири 

На Волині різними форма-
ми оздоровлення охоплено 

385 дітей із родин мобілізованих 
військовослужбовців. Про це роз-
повіла заступник начальника де-
партаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 
Оксана Гобод. 

За її словами, на це виділялися 
кошти з державного, обласного та 
бюджетів районів і міст. Для мож-
ливого охоплення більшої кіль-
кості дітей додатково з обласного 
бюджету було виділено 257 тисяч 
гривень. «Діти оздоровлювалися 
у таборах «Барвінок», «Прикор-
донник» і пришкільних таборах 
області. Зокрема, охопили відпо-
чинком десятьох дітей із сімей, де 
є загиблі під час АТО військовос-
лужбовці, чотирьох — із родин, де 
є поранені», — розповіла Оксана 
Гобод. 

Департамент соцзахисту ОДА 
постійно вивчає потреби сімей 
мобілізованих, зокрема, надається 
допомога в оформленні докумен-
тів на отримання пільг, компенса-
цій, грошової допомоги. 

Наразі здійснюється реєстр во-
линських родин, де є загиблі в зоні 
АТО, щодо виділення їм квартир. 

Міноборони бракує транспорту 
для перевезення поранених 
Про це на брифінгу повідомив директор Військово-ме-
дичного департаменту Міноборони Віталій Андронатій. «Із 
проблем, чого нам не вистачає, так це броньованого сані-
тарного транспорту. Поранених ми перевозимо бойовими 
вертольотами, хоча це й небезпечно, тому що медичних 
вертольотів у нас немає, а також автомобілями швидкої до-
помоги», — сказав він. При цьому Андронатій зазначив, що 
наразі питання транспорту вирішується. Як повідомлялося, 
1682 військовослужбовців поранено під час проведення 
АТО. 

У Чернівцях вечорами 
вимикатимуть світло 
З 11 серпня та до кінця місяця у всій Чернівець-
кій області планово відключатимуть світло. 
Робитимуть це заради економії електроенергії. 
У «Чернівціобленерго» запевняють, що еконо-
мити будуть не лише в районах та селах, а й у 
самих Чернівцях. Відключення проводитимуть 
у вечірній час. Нині складають графік, в які саме 
години та на який період жителі залишатимуть-
ся без світла. 

350
приблизно стільки заручників 
все ще залишається в руках 
терористів. Про це повідомив 
заступник міністра закордон-
них справ України Данило 
Лубківський. 
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Луцькі прикордонники повернулись із зони АТО 

Фото з архіву співрозмовника

Днями у Луцькому прикордонно-
му загоні зустріли своїх колег, 

які у складі оперативно-бойово-
го підрозділу кілька місяців несли 
службу з охорони й оборони дер-
жавного кордону в зоні проведення 
антитерористичної операції. Про 
це інформує прес-служба Луцького 
прикордонного загону. 

Виконувач обов’язків начальни-
ка загону полковник Олег Шевченко 
особисто привітав військовослуж-
бовців із поверненням додому. 

— Сьогодні ми зустрілися після 
вашої тривалої та нелегкої служби 
з охорони східних рубежів нашої 
Вітчизни. На жаль, не всі військо-
вослужбовці Держприкордонслуж-
би повернулись у свої частини, ми 
також маємо бойові втрати серед 

персоналу нашого прикордонно-
го загону — це молодший сержант 
Киричук Сергій Володимирович та 
молодший сержант Гулюк Сергій 
Миколайович. Згідно з Указом Пре-
зидента України, вони нагороджені 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно). 

Хвилиною мовчання всі присут-
ні віддали шану тим, хто загинув за 
суверенітет нашої держави. Згідно 
з наказом голови Держприкордон-
служби України, шість військовос-
лужбовців нагороджені нагрудним 
знаком «За мужність в охороні дер-
жавного кордону України». Крім 
цього, охоронці кордону відзначені 

грамотами від начальника Північно-
го регіонального управління. 

До прибулих бійців оператив-
но-бойової прикордонної застави 
звернувся голова ветеранської ор-
ганізації Луцького загону генерал-
лейтенант Аркадій Яворський, який 
особисто потиснув кожному руку та 
висловив упевненість, що й надалі 
кожен буде прикладом відповідаль-
ного та сумлінного виконання вій-
ськового обов’язку. 

Після  теплої  та  дружньої  зу-
стрічі  прибулі  герої  потрапили  в  
обійми рідних та близьких, які не-
терпляче очікували закінчення ши-
кування. 

Священик у ролі… 
«Нової пошти» 

Суспільство


