
Дружина зниклого безвісти у зоні 
АТО майора 51-ї ОМБр Олексія 
Шепелюка разом із чотирма дітьми 
чекає на його повернення та вірить 
у те, що він живий. Вона не опускає 
рук і робить усе можливе для того, 
аби розшукати коханого чоловіка. 
На поради багатьох змиритись і 
жити далі відповідає, що не бажає ні 
з чим миритися, так як хоче бачити 
Олексія живим. А ще мужня та силь-
на жінка прагне допомагати тим, 
кого зачепила ця страшна війна. 

Тихо плакало небо, поливаючи 
землю холодним зимовим дощем. 
Попри грудень за вікном, зима все ж 
не поспішала приходити у маленьке 
шахтарське містечко. Різкий вітер 
виривав із рук перехожих парасоль-
ки і жбурляв холодними крапля-
ми в обличчя. У натовпі на зупинці 
стояла молода жінка з маленькою 
дівчинкою. Їх неможливо було не 
помітити. На малечі були величезна 
біла пухнаста шапка та рожеве паль-
течко. Яскраве вбрання вирізнялось 
на фоні похмурого дня серед тих, хто 
стояв на автостанції. Впізнавши їх за 
фото, яке перед тим побачила на од-
ній сторінці в Інтернеті, я підійшла 
і привіталась. За кілька хвилин ми 
вже сиділи у затишному кафе за філі-
жанкою кави, а донечка співрозмов-
ниці смакувала млинцями. 

— Знаєте, недарма кажуть, що 
для того, аби потрапити в пекло, не 
обов’язково померти, — каже Мари-
на, й очі вмить стають вологими. — 
Те, що мені доводиться переживати 
ось уже більше чотирьох місяців, на-
гадує фільм жахів. Щодня живу ніби 
у страшному сні. Інколи здається, 
що це триватиме вічно. І лише діти 
не дають опустити руки і вдихають у 
тебе бажання жити. Якби не вони — 
я не знаю, що б зі мною було. 

Ми з Олексієм знайомі вже 
дев’ятнадцять років. Наше знайом-
ство відбулось 24 серпня 1995 року, 
коли я ще навчалась у школі. А він 
учився у військовому університеті. 
Спочатку товаришували, а потім 
стали помічати, що дуже схожі. Ми 
розуміли один одного з півслова, на-
віть думали однаково. На той час ще 
не мали Інтернету і мобільних теле-
фонів, тож єдиним інформаційним 
сполученням між нами були листи. 

Та отримувала я їх рідко, а згодом і 
взагалі перестала. Лише через багато 
років дізналася, що їх мені не відда-
вала бабуся. Вона вважала, що я ще 
замолода і потрібно думати про на-
вчання, а не про кохання. 

Життя не стояло на місці. Я ви-
йшла заміж. Один за одним народи-
лося двійко діточок. Ніби все було 
добре, але з часом разом із чоловіком 
стали помічати відчуженість один 
до одного. Згодом розлучилися. 

Відтоді, як ми не бачились із 
Олексієм, минуло десять років. І 
ось один друг із нашої компанії за-
пропонував організувати зустріч. 
В обох за плечима свій життєвий 
досвід і власні висновки, зроблені 
за минулі роки. Спочатку було не-
легко: у кожного свій характер, свої 
погляди на життя, своє бачення. Але 
з часом ми стали звикати один до од-
ного, вчитися жити разом, розуміти 
один одного по-новому. Невдовзі 
з’явилося ще двоє діток. Старші спо-
чатку називали його «дядьком Олек-
сієм», а згодом — «тато Олексій». Він 
ставиться до них як до рідних. І коли 
від’їжджав у відрядження, то нака-
зував старшому синові: «Поки мене 
немає вдома, за старшого ти. Бо ти 
— чоловік». 

Коли розпочалась АТО, хоча 
я вважаю, що це справжня війна, 
Олексія у березні перевели на ка-
зармовий режим. Удома він був 
кілька разів по дві-три години, та це 
було навесні. А потім полігон за по-
лігоном і зона АТО. Щодня чоловік 
давав про себе знати по телефону. 
Востаннє розмовляла з ним 24 серп-
ня 2014 року. Після цього зв’язок обі-

рвався. Хтось говорив, що бачив, як 
він загинув, інші казали, що бачили 
його пораненого. Чимало хлопців, 
із якими він тоді був, потрапило у 
полон, але його серед них немає. На 
сьогодні його статус — зниклий без-
вісти. Мені довелося їздити на упіз-
нання. На щастя, серед убитих бій-
ців не було мого чоловіка. Надія на 
те, що він живий, стала міцнішою. Я 
звернулася до МО, СБУ, правоохо-
ронних органів та інших структур, 
які здійснюють пошуки зниклих, із 
заявами про розшук. Але, на жаль, 
на сьогодні результатів ніяких. Мені 
радять змиритися, та я не хочу і не 
буду цього робити. Ніхто не надав 
доказів про те, що чоловік загинув, я 
не бачила його тіла. З чим я буду ми-
ритися? З чутками? «Доброзичлив-
ці» говорять, що нікому не буду по-
трібна з чотирма дітлахами. А я хочу 
сказати, що мені ніхто не треба, крім 
Олексія, та я потрібна своїм дітям. 
Я кохаю його і буду чекати стільки, 
скільки потрібно. Вдома ми нама-
гаємося не порушувати цю болючу 
тему. Діти розуміють усю ситуацію, 
лише маленька донечка часто питає: 
коли приїде тато? За цей час вони 
дуже подорослішали. Старший син 
узяв на себе обов’язки господаря, як 
його вчив Олексій, і всіляко допома-
гає мені в усьому. Якби не вони, я б, 
напевно, з’їхала з глузду. Інколи від 
безсилля хочеться кричати. Особли-
во важко буває, коли діти лягають 
спати. Тоді залишаюся сам на сам зі 
своїми думками і тихо плачу в нічній 
тиші, щоб не розбудити їх. 

Війна вже вдруге вривається в 
моє життя. Мій дід був військовос-

лужбовцем і служив деякий час у 
Баку. Мені тоді виповнилося десять 
років. І коли розпочалася війна за 
Нагірний Карабах, наша родина була 
змушена виїхати звідти й отримала 
статус біженців. І сьогодні війна 
знову нагадала про себе. Тільки вже 
жорсткіше, заховавши у своїх обі-
ймах коханого чоловіка. Якось після 
зникнення Олексія, перебираючи 
речі, я натрапила на блокнот. Коли 
відкрила його, перехопило подих і 
на очі навернулися сльози. Там були 
Олексієві вірші, присвячені мені, на-
писані на початку нашого знайом-
ства. Кожне слово настільки опови-
те теплом і любов’ю, що, читаючи 
ці рядки, відчувала, як по тілі про-
бігали мурашки. Знала, що він кохає 
мене, відчувала його любов кожною 
фіброю душі. Інколи він запитував 
мене, чи я кохаю його. У мене такий 
характер, що не вмію висловлювати 
свої почуття, і на його питання за-
вжди кивала головою. Вважала, що 
не настільки важливі слова, як те, 
що ти відчуваєш. Адже можна коха-
ти мовчки. А сьогодні дуже жалкую, 
що не говорила йому про свої по-
чуття. 

Нині дуже важливо не замика-
тись у собі та не тримати ні на кого 
зла. Я не можу змінити світ і людей, 

але можу змінити ставлення до сві-
ту. Відтоді, як зник мій Олексій, мені 
довелося зіштовхнутися з багатьма 
неприємними факторами у житті. 
Я не хочу говорити про них, але це 
завдало мені душевного болю. Голо-
вним питанням для мене сьогодні є 
повернення Олексія живим додому. 
Я вірю, що він повернеться, що б там 
хто мені не казав. 

А ще дуже хочеться допомог-
ти тим, хто зіштовхнувся з такою 
проблемою, як я. І тим, хто втра-
тив близьких на війні, в кого рідні 
одержали страшні поранення. Адже 
більшість із них лишилася наодинці 
зі своїм горем і болем. Тому вважаю, 
що потрібно, щоб у кожному місті 
(у деяких містах уже є), і в нашому 
також, були координаційні центри, 
які могли би надати допомогу роди-
нам учасників АТО або спрямувати 
туди, де її можна отримати. Це має 
бути співпраця між владою і волон-
терами та небайдужими людьми. 
Допомога потрібна психологічна, 
юридична, консультативна, матері-
альна, медична й ін. Уже й так багато 
зруйнованих життів, і ми маємо сво-
єю небайдужістю допомогти упо-
рядкувати життя й надихнути жити 
по-іншому, але жити. 

Жанна МАРКОВСЬКА

Про особливості проходження 
медкомісій тими, кого зби-

раються мобілізувати до війська, 
розповів працівник ЗС України 
Волинського обласного військово-
го комісаріату Анатолій Рудь. 

За його словами, військово-лі-
карські комісії створені у районах 
на підставі доручення голови об-
лдержадміністрації. До них вхо-
дять основні лікарі: терапевти, хі-
рурги, невропатологи й інші. 

— Дається 10 днів для медич-
ного огляду, — розповів Анатолій 
Рудь. — Такого не було під час 
попередніх черг мобілізації, коли 
військовозобов’язані не проходи-
ли повного медогляду. Вже сьо-
годні медкомісії зробили запити 
до наркодиспансеру, психіатрич-
ного диспансеру, тубдиспансеру, 
шкірвендиспансеру, центру СНІ-
Ду щодо осіб віком 20–60 років, 
які перебувають у них на обліку з 
приводу хронічних захворювань. 
Ці списки подають на розгляд 
військово-лікарських комісій. Ро-
блять запити й у поліклініки щодо 
карт медичного огляду, де ведуться 
записи, починаючи з народження. 
Ці карти також повинні бути на 
медкомісії. Коли є якесь хронічне 
захворювання, наприклад вираз-

кова хвороба, лікар передивляєть-
ся всі ці записи й, якщо вважає, що 
діагноз неможливо встановити, 
скеровує військовозобов’язаного 
на додаткове медичне обстеження 
в лікувальний заклад. Якщо не-
достатньо кваліфікації медичного 
закладу району чи міста, його ске-
ровують в обласний лікувальний 
заклад. Із актом обстеження він 
повертається на медичну комісію, 
і тоді лікар виносить висновок 
щодо цієї хвороби й комісія при-
ймає рішення стосовно придат-
ності чи непридатності до військо-
вої служби. 

Тих, хто має захворювання, яке 
не прогресує, можуть призвати під 
час четвертої хвилі мобілізації у 
тилові частини. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО  
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Медичний огляд військовозобов’язаних 
буде ретельнішим 

Німеччина передала 
українським прикордонникам 
медобладнання на €100 тис. 
Прикордонне відомство отримало від уряду Німеччини 
медичне обладнання вартістю понад €100 тис. Офіцій-
на церемонія передачі прикордонникам медоблад-
нання для облаштування реанімобілів від Федеральної 
поліції ФРН відбулась у Центральному клінічному госпі-
талі Держприкордонслужби. Захід відбувся з участю 
голови ДПСУ Віктора Назаренка та Надзвичайного і 
Повноважного Посла ФРН в Україні Крістофа Вайля. 

Жінки можуть виходити 
на пенсію в 55 років 
ВР ухвалила Закон «Про загальнообов’яз кове державне 
пенсійне страхування». Отже, до 1 січня 2022 року 
право на достроковий вихід на пенсію за віком мають 
жінки, яким виповнилося 55 років (умови: страховий 
стаж не менше 30 років і звільнення з роботи). Крім того, 
закон передбачає, що пенсіонер для нарахування пенсії 
за бажанням може надати довідку про заробітну плату, 
підтверджену первинними документами, за будь-які 
60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 
липня 2000-го незалежно від перерв. 

21,7
на стільки відсотків за 2014 рік 
у порівнянні з 2013-м скоро-
тились обсяги будівництва 
в Україні. Так, у січні–грудні 
2014-го вітчизняні підприємства 
виконали будівельних робіт на 
суму 50 млрд 228,7 млн грн. 
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З 1 січня 2015 року набрав чин-
ності Закон України від 28 грудня 
2014 року № 71-VIIІ «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих 
актів України щодо податкової 
реформи». 

Зазначеним Законом виключено 
з кодексу Розділ VII «Збір за першу 
реєстрацію транспортного засобу» 
та внесено зміни до Розділу VI «Ак-
цизний податок». 

Зокрема, внесені зміни до під-
пункту 215.3.5 пункту 215.3 стат-
ті 215 щодо визначення підакцизних 
товарів та ставок податку. До підак-
цизних товарів віднесені: 

• моторні транспортні засоби, 
призначені для перевезення 10 осіб 
і більше, включаючи водія (крім мо-
торних транспортних засобів, зазна-
чених у товарній позиції 8702 90 90 
згідно з УКТ ЗЕД); 

• автомобілі легкові й інші мото-
рні транспортні засоби, призначені 
головним чином для перевезення 
людей (окрім моторних транспорт-
них засобів, зазначених у товарній 
позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), 
включаючи вантажопасажирські 
автомобілі-фургони, гоночні авто-
мобілі, у тому числі автомобілі, які 

в установленому законодавством 
порядку подаються до органів вну-
трішніх справ України для реєстра-
ції або перереєстрації у зв’язку зі 
зміною моделі транспортного засо-
бу, яка до переобладнання під час 
ввезення відповідала товарній по-
зиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після 
переобладнання відповідає товарній 
позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; 

• моторні транспортні засоби 
для перевезення вантажів; 

• мотоцикли (включаючи мопе-
ди) та велосипеди з допоміжним мо-
тором, із колясками або без них; 

• кузови для автомобілів, зазна-
чених у товарній позиції 8703 згідно 
з УКТ ЗЕД; 

• причепи та напівпричепи для 
тимчасового проживання у кемпін-
гах, типу причіпних будиночків. 

Ставки податку для транспорт-
них засобів, що використовувалися 
понад 8 років і відповідають коду 
8702 згідно з УКТ ЗЕД, застосову-
ються з коефіцієнтом 50. 

Ставки податку для транспорт-
них засобів, що відповідають коду 
8704 згідно з УКТ ЗЕД, застосову-
ються для автомобілів, що викорис-
товувалися від 5 до 8 років, із кое-
фіцієнтом 40, для автомобілів, що 
використовувалися понад 8 років, 

— із коефіцієнтом 50. 
Пунктом 216.11 статті 216 кодек-

су визначено, що датою виникнення 
податкових зобов’язань у разі здій-
снення переобладнання вантажного 
транспортного засобу, який відпо-
відає товарній позиції 8704 згідно 
з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, 
який відповідає товарній позиції 
8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі 
документа про відповідність пере-
обладнаного автомобіля вимогам 
безпеки дорожнього руху. В цьому 
випадку акцизний податок сплачу-
ється власником такого транспорт-
ного засобу не пізніше дати подання 
документів до органу внутрішніх 
справ України для реєстрації або 
перереєстрації такого транспорт-
ного засобу. Згідно з підпунктом 
222.2.4 пункту 222.2 статті 222 ко-
дексу, платники акцизного податку 
при зверненні до органів внутріш-
ніх справ України для реєстрації 
або перереєстрації переобладнаного 
вантажного транспортного засобу 
у легковий автомобіль зобов’язані 
подати квитанції або платіжні до-
ручення про сплату податку з від-
міткою банку про дату виконання 
платіжного доручення. 
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«Я вірю у те, що мій чоловік 
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