
Виснажені морально, втомлені 
фізично — так можна назвати на-
ших солдатів із 51-ї ОМБР, які цими 
днями повернулися зі Сходу в рідні 
краї, щоб хоч трохи перепочити, 
набратися сил, відновити бойовий 
дух. Зупинилися вони біля військо-
вої частини. Бійці мало спілкува-
лись, але розповіли, що ніхто з них 
не покинув зону військових дій са-
мостійно, вони виконали наказ від-
ступити у Дачне. Там мала відбутися 
ротація, але, так і не дочекавшись 
заміни, хлопці самостійно добра-
лися на Волинь. Хтось із місцевих 
просто на траві біля КПП пригостив 
їх печеною куркою, але солдати до 
неї так і не доторкнулися. 

Того ж дня, після приїзду, вони 
пішли до керівництва військової 
частини, там лишили зброю, по-
обіцявши далеко не від’їжджати і 
з’явитися у визначений термін. 

Розмовляючи з Сашком Таліко-
вим (на знімку), котрого зустріла 
серед відпускників, довідалася, що 
серед бійців мало кадрових офіце-
рів, а більшість — мобілізовані сол-
дати, отже, практично наші хлопці 
воюють, як самі знають. Із ворожого 
боку сепаратисти-росіяни все час-
тіш намагаються замкнути кільце... 
Мало не щодня їх обстрілюють із 
артилерії. У наших бійців автомати 
на руках, міномети, протитанкова 
пушка, БМП. Їжі не бракує, воду 
приносять місцеві, «мінералку» ку-
пують, якщо стоять поблизу населе-
них пунктів. 

Більшість вояків, котрі приїха-
ли вчора, воювали на блокпостах за 
десять кілометрів від Донецька, біля 
Андріївки, охороняли дорогу Марі-
уполь–Донецьк. Цей стратегічний 
об’єкт був під посиленим контролем 
наших бійців. 

— Усі мої земляки дружні, як 
треба, підставляємо одне одному 
плече, виручаємо і підтримуємо. 
Усякого набачились, але, на мою 
думку, тут якісь прорахунки, бо на-
віть морально підготовлений боєць 
не витримає у такій ситуації і так 
довго — майже п’ять місяців, — мір-
кує Сашко. — Хлопці гуртуються з 
інших блокпостів, командири вирі-
шують, як діяти далі, бо бачать: від 
їхніх команд залежить життя. Не ми 
перші приїхали сюди з Дачного, пе-

ред нами у вівторок уже добралися 
сюди мої побратими, будуть їхати і 
далі. У Дачному ще багато чекає від-
правки. Може, дехто і розслабляєть-
ся занадто, бо всяке там бачили, але 
ми їх розуміємо: інакше не витрима-
єш. 

До розмови долучається Андрій 
із Луцького району, котрий також 
на Сході з перших днів війни: «Ми 
і помитися толком не мали де, а ма-
шина зі змінним одягом згоріла. У 
ній були шкарпетки, теніски, мило, 
пральний порошок. По нас вели 
прицільний вогонь, ніби хтось ін-
формував, де ми. Лупили «Градами», 
земля стугоніла, як у пеклі. Нам по-
обіцяли, що після 24 серпня змінять, 
дали команду відступити від Андрі-

ївки. Поночі колонами добирались у 
Дачне. Приїхали туди, а там — повно 
військових. Питаємо командирів, 
чому не змінюють нас, бо вже дах 
їде від тих обстрілів... А вони нічого 
толком сказати не можуть». 

Від 21-річного Олександра Та-
лікова довідалася: мешкає він із ро-
диною у Новосілках, а сам родом із 
Любомля. Син-одинак переживає за 
неньку, часто дзвонив до рідних, бо 
якраз гаряча пора картоплю копати. 
А як же вони без нього? 

На моє запитання, чи скучив за 
рідною домівкою, відповів: «Не ві-
риться, що вернувся. Тут так тихо і 
мирно, а ми цього не цінуємо». 

Тетяна АДАМОВИЧ, 
м. Володимир-Волинський 

За словами голови Волинської 
облдержадміністрації Володи-

мира Гунчика, роботу зі створен-
ня центру мають розпочати вже, 
щоби до кінця вересня він запра-
цював на повну потужність. 

Губернатор зазначив, що центр 
матиме приміщення з можливим 
проживанням та обладнані кабі-
нети. 

«До реабілітації залучати як 
психологів, так і лікарів. У бага-

тьох випадках психологічна реа-
білітація може перейти в медико-
психологічну», — зауважив він. 

Крім того, Володимир Гунчик 
просив до діяльності установи за-
лучити працівників закладів осві-
ти й охорони здоров’я. 

Роботу зі створення обласного 
реабілітаційного центру покла-
дено на заступника голови ОДА 
Світлану Мишковець. 
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На Волині призначено пенсії по втраті 
годувальника сім’ям вісьмох загиблих 
військовослужбовців 

Перший місяць військового збору приніс у державну казну 
290 мільйонів гривень 

За час конфлікту в Україні 
загинуло 2 тисячі російських 
солдатів 
За оперативною інформацією розвідки, загальні 
втрати росіян за час конфлікту становлять близько 
2 тисяч убитих. Про це на брифінгу повідомив спікер 
Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Ли-
сенко. Він також розповів, що зараз росіяни зосеред-
жуються неподалік Маріуполя, Волновахи, Костянти-
нівки, Фащівки й Алчевська. Зафіксовано постачання 
російською стороною озброєння та живої сили. 

Росія на кордоні з Україною 
нарощує військову техніку 
Про це повідомили у РНБО. «На маріупольсько-та-
ганрозькому напрямку продовжується концентра-
ція ЗС РФ. Починаючи з 7 вересня, по трасі сполу-
ченням Ростов-на-Дону–Новоазовськ у бік України 
прослідувало 2 колони техніки — 172 од. гусеничної 
техніки, 30 БТРів, 200 вантажівок», — повідомили у 
РНБО. Крім того, поблизу н. п. Куйбишево (РФ) роз-
горнуто підрозділ російської ППО, який здійснює 
контроль за повітряним простором східної частини 
Луганської та північної частини Донецької областей.  

100
стільки мільярдів доларів ста-
новитиме до кінця року відтік 
капіталу з Росії через санкції, які 
проти РФ увели і ще планують 
увести Євросоюз, США, Канада, 
Австралія й інші країни. 
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Волонтер Юрій Бірюков зібрав для армії 
понад 50 млн грн 

Вирвавшись із пекла

У Запорізькій області створять новий 
батальйон із важкою технікою 

Актуально

Станом на 1 вересня цього року 
в області призначено пенсії в 

разі втрати годувальника сім’ям 
восьми загиблих на сході України 
військовослужбовців на 20 утри-
манців. 

Відповідно до Закону України 
від 20.05.2014 р. № 1274-VII «Про 
внесення змін до статті 36 Закону 
України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених із військо-
вої служби, та деяких інших осіб», 
із  1 січня 2015 року  членам  сімей 
військовослужбовців, осіб, звіль-
нених із військової служби, інших 
осіб, які мають право на пенсію за 
цим Законом, які загинули (помер-
ли) внаслідок поранення, контузії 
або каліцтва, одержаних під час за-
хисту Батьківщини чи виконання 
інших обов’язків військової служ-
би, а також унаслідок захворюван-

ня, пов’язаного з перебуванням на 
фронті, у партизанських загонах і 
з’єднаннях та підпільних організа-
ціях і групах, визнаних такими за-
конодавством України, чи участю 
у бойових діях у мирний час, які є 
непрацездатними та перебували на 
утриманні загиблого (померлого) 
годувальника, пенсії в разі втра-
ти годувальника призначаються 
в розмірі 70% грошового забезпе-
чення (заробітної плати) загиблого 
(померлого) годувальника на одно-
го непрацездатного члена сім’ї. 

Якщо ж на утриманні году-
вальника перебували двоє та 
більше членів сім’ї, пенсія призна-
чається у розмірі 90% грошового 
забезпечення (заробітної плати) 
загиблого (померлого) годуваль-
ника, що розподіляється між ними 
рівними частками. 

За серпень до бюджету надійшло 
290  млн  грн військового збору. 

Про це сказав голова Державної фіс-
кальної служби Ігор Білоус. 

«Перший місяць військового збо-
ру в серпні дав нам 290 мільйонів гри-
вень. Оскільки він був трошки запізно 
введений, не з першого числа. А вже у 
вересні надходження за цим податком 
очікуються в півмільярда. Щомісячні 
надходження від обов’язкового збору 
будуть приблизно 500 мільйонів гри-
вень», — зазначив Білоус. 

На Волині за цей час від платни-
ків податків до бюджету надійшло 
5,2  млн  грн військового збору, що 
становить 67% від запланованих 
надходжень. Про це IA ZIK повідо-
мили в координаційно-моніторин-

говому управлінні ГУ Міндоходів у 
Волинській області. 

«Через те що збір запроваджено 
на початку серпня, а заробітні плати 
на багатьох підприємствах волиня-
ни отримують у першій декаді ве-
ресня, то частково сплата збору за 
серпень буде проведена у вересні», 
— зазначив виконувач обов’язків 
начальника Головного управління 
Міндоходів в області Віталій Чуй. 

Нагадаємо, з 3  серпня набрав 
чинності Закон України  «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодав-
чих актів». Військовий збір встанов-
люється до 1  січня 2015  року. Його 
ставка становить 1,5% від об’єкта 
оподаткування. 

Волонтер Юрій Бірюков, відо-
мий також під псевдонімом 

Фенікс, зібрав для українських 
військових понад 50 мільйонів 
гривень. Про це він розповів у ефі-
рі ТСН.uа. 

«Не скажу (точну суму. — 
Ред.). Але цифра перевалила за 50 
мільйонів два тижні тому», — за-
значив Бірюков. 

За словами волонтера, найбіль-
ше пожертвування сягнуло майже 
$200 тис. «Фізично та фактично ця 
сума наближалася до $200 тис. То 
була група патріотичних товари-
шів, які це робили протягом кіль-
кох тижнів, але це були ті ж самі 
люди. Якщо це вважати одноразо-
вим внеском, то найбільший був 
таким», — розповів Бірюков. 

Юрій зазначив, що його аб-
солютно не лякає можлива увага 
податкової інспекції. «Прийнятий 
законопроект, у розробці якого я 
брав активну участь, звільняє во-
лонтерів від податку на прибуток 

від волонтерської діяльності», — 
розповів Бірюков.

Днями в Донецьку за сприяння 
журналістів Богдана Кутєпова та 

Мустафи Найєма визволено з поло-
ну 15 військовополонених. Восьме-
ро з них — волиняни. 

51-а ОМБ: Олімпіюк А. О., Гри-
горишин І. В., Герець І. С., Холо-
дюк А. А., Анікієнко А. С., Розми-
ченко В. В., Ковальчук В. В. 

«Світязь»: Маляревський М. П. 
ndilo.com.ua  

У Запорізькій області буде ство-
рено додатковий батальйон, 

який отримає важке озброєння. 
Про це повідомляє прес-

служба Запорізької ОДА з поси-
ланням на губернатора Валерія 
Баранова. 

За його словами, відповідний 
наказ уже підписало Міністерство 
оборони. Керівником формування 
стане Олександр Лобас. 

«Завдяки підтримці міністра 
оборони це буде перший баталь-
йон, який матиме на озброєнні вій-
ськову техніку і танки. Наразі ми 
готуємо місце дислокації баталь-
йону, а ПАТ «Дніпроспецсталь» 
бере на себе питання укомплекту-
вання добровольців усім необхід-
ним», — заявив Баранов. 

За словами запорізького губер-
натора, бійці цього формування 
нестимуть службу на нових інже-
нерних спорудах в області. 

Крім того, Баранов оголосив 
про створення окремого штабу 
для координації дій громадських 
активістів. 

«Для функціонування цього 
органу ми виділили трьох пра-
цівників апарату ОДА, які будуть 
вести роботу на постійній основі. 
Також ми надали приміщення та 
необхідну оргтехніку. 9 вересня в 
стінах облдержадміністрації ми 
зберемо представників усіх гро-
мадських організацій і створимо 
координаційну  раду  цього  шта-
бу»,  —  зазначив  Валерій  Бара-
нов. 

З полону звільнили вісьмох волинян 

На Волині створять реабілітаційний центр 
для учасників АТО 


