
«Солідарність» об’єднує волинян для допомоги 
у реабілітації демобілізованих військових 

Останнім часом, із огляду на зазі-
хання на територіальну цілісність 
нашої держави та гостру необ-
хідність негайного розгортання 
засобів для національної оборони, 
українське військо почало активно 
відроджуватися, держава стала 
більше уваги приділяти розвитку 
Збройних сил, зокрема підвищен-
ню рівня професійної підготовки 
особового складу. Найкращим 
чином це відбувається у вищих 
навчальних закладах Міністерства 
оборони України, курсантами яких 
можуть стати громадяни України 
з числа цивільної молоді віком 
від 17 до 21 року, в тому числі 
ті, яким 17 років виповнюється 
в рік зарахування на навчання, 
та військовозобов’язаних, які не 
мають офіцерських звань, віком 
до 23 років. Відбір кандидатів та 
оформлення документів здійсню-
ється у військових комісаріатах 
області до 10 червня 2015 року. 

Навчання є абсолютно безко-
штовним. Разом із тим курсанти 
забезпечуються щоденним трира-
зовим харчуванням, грошовим за-
безпеченням, їм надається для по-

стійного користування військова 
форма і взуття, вони отримують на-
лежні умови проживання, також їм 
надаються відпустки — двічі на рік 
(взимку та влітку). 

Навчатись у вузах Міністер-
ства оборони України не лише пре-
стижно, але й цікаво. Річ у тому, що 
курсанти мають можливість опано-
вувати різноманітні військові спеці-
альності, переймати досвід і знання 
провідних спеціалістів — кадрових 
офіцерів української армії та їхніх 
попередників, а після закінчення 
навчання — гарантовано отримати 
роботу, що дуже важливо в умовах 
непростої економічної ситуації у на-
шій країні. 

Тим паче, що 4 або 5 років на-
вчання у ВНЗ Міністерства оборони 
України зараховується до загально-
го військового стажу громадянина, 
тому для подальшої служби достат-
ньо буде віддати 20 або 21 рік, аби 
мати право на пенсійне забезпечен-
ня у порівняно молодому віці. Після 
закінчення навчання курсанту від-
разу надається офіцерське звання, 
а приступивши до служби, він га-
рантовано отримуватиме пристой-
не грошове забезпечення з відпо-

відними надбавками, адже у нього 
вже буде 4 або 5 років військового 
стажу (за період навчання). З часом 
розміри виплат збільшуватимуть-
ся відповідно до вислуги. Поряд із 
цим Міністерство оборони України 
активно працює над питанням за-

безпечення житлом усіх військовос-
лужбовців, також до Верховної Ради 
постійно подаються законопроекти, 
спрямовані на вирішення усіх соці-
альних питань військовослужбовців 
та їхніх сімей. 

Для отримання детальної ін-
формації про можливість вступу до 
одного з вищих навчальних закладів 
Міністерства оборони України не-
обхідно звертатись у районні (місь-

кі) військові комісаріати за місцем 
перебування на військовому обліку 
або в обласний військовий комісарі-
ат за адресою: м. Луцьк, вул. Терем-
нівська, 85а, тел.: 8 (03322) 5-21-52, 
095-87-47-803, 095-109-87-76. 

На часі
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Харківщина почала 
відгороджуватися від «ЛНР» 
На кордоні Харківської області й територій, які 
контролюють бойовики, почалося зведення 
фортифікаційних споруд. Про це заявив голова 
Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін. 
«Ми зараз за дорученням Президента України 
здійснюємо будівництво лінії фронту на території 
Луганської, Дніпропетровської та Донецької 
областей, там, де є лінія зіткнення, і повинні бути 
побудовані споруди», — зазначив Райнін. Для цього 
виділено 850 млн грн. 

Нововолинські шахтарі 
отримали зарплату 
27 березня на рахунки шахтарів надійшли кошти 
у розмірі 36 млн грн на погашення заборгованості 
заробітної плати. Про це повідомив голова 
облдержадміністрації Володимир Гунчик. Іще 
днями гірники, вимагаючи виплатити їм їхні кревні, 
погрожували вдатися до радикальних методів 
— перекрити дороги, а нині вони вже отримали 
платню. 

Українська військово-медична 
академія, м. Київ, 
тел.: (044)243-15-24, (044)243-15-37, 
(044)248-10-81. 
Військовий інститут Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка, м. Київ, 
тел.: (044)521-32-89, www.mil.univ.
kiev.ua. 
Житомирський військовий інсти-
тут імені С. П. Корольова Держав-
ного університету телекомуніка-
цій, м. Житомир, 
тел.: (0412)25-03-60 або (0412)25-
04-91, www.zvir.zt.ua. 
Харківський університет Пові-
тряних Сил імені Івана Кожедуба, 
м. Харків, 
тел.: (057)704-96-93, (057)704-96-40, 
(057)704-96-05, (095)943-53-55, 
www.hups.mil.gov.ua. 
Військовий інститут телекомуні-
кацій та інформатизації Держав-
ного університету телекомуніка-
цій, м. Київ, 
тел.: (044)288-86-60, (044)280-68-65, 
(044)280-48-76, (044)280-31-90. 
Академія сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, 
м. Львів, 
тел.: (032)238-65-34, (068)217-00-62, 
www.asv.gov.ua. 

Військова академія, м. Одеса, 
тел.: (0482)63-76-60, (0482)63-94-85, 
www.vaodessa.org.ua. 
Факультет військово-морських 
сил Одеської національної мор-
ської академії, м. Одеса, 
тел.: (048)733-23-34, (048)739-93-61, 
(048)728-25-14. 
Факультет військової підготовки 
Національного технічного універ-
ситету «Харківський політехніч-
ний інститут», м. Харків, 
тел.: (057)372-61-67, (093)721-38-07, 
web.kpi.kharkov.ua/militari. 
Військово-юридичний факультет 
Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудро-
го, м. Харків, 
тел.: (057)704-90-59, електронна 
пошта: vyuf.vbr@gmail.com. 
Кафедра військової підготовки 
Національного авіаційного уні-
верситету, м. Київ, 
тел.: (044)503-76-47, (044)503-76-48. 
Кафедра військової підготовки 
Івано-Франківського національ-
ного технічного університету на-
фти і газу, м. Івано-Франківськ, 
тел.: (0342)50-25-06, електронна 
пошта: kvp@nung.edu.ua. 
Кафедра військової підготовки 
Одеського державного екологіч-
ного університету, м. Одеса, 
тел.: (0482)68-91-53. 

Священики Волині 
зібрали сто тонн 
гуманітарної 
допомоги 

Валентин Марчук

Навчатись у вузах Міністерства оборони 
України не лише престижно, але й цікаво

За час проведення АТО Во-
линська єпархія УПЦ пе-

редала військовим та мирним 
мешканцям на Схід більше ста 
тонн гуманітарної допомоги й 
понад мільйон гривень коштів. 
А за період Великого посту свя-
щеники із прихожанами зібрали 
150 тонн провіанту. Про це роз-
повів журналістам протоієрей 
Валентин Марчук. 

За його словами, допомо-
гу на Сході отримали не тільки 
військові, а й діти-сироти, які 
зараз перебувають у Святогір-
ській лаврі на Донеччині, адже 
сиротинці зруйновані. Про-
тоієрей наголосив, що в першу 
чергу ціль церкви — допомагати 
ближньому. Тому в цей складний 
час призупиняють будівництво 
храмів, а гроші спрямовують на 
допомогу дітям-сиротам, біжен-
цям, військовим. 

Також священики допомага-
ють визволяти з полону наших 
військовослужбовців, зокрема 
десять чоловік завдяки служите-
лям церкви повернулися додому. 

Благочинний Мар’янівського 
округу Горохівського району про-
тоієрей Микола Черняк уже тричі 
був на Сході — возив туди теплі 
речі та їжу. Там побачив повну 
розруху, навіть потрапив під об-
стріл, але, на щастя, обійшлося. 

— Бійці були дуже раді, що 
приїхали до них батюшки, — 
каже отець Микола. — Солдати 
просили благословення, ми їм 
вручали хрестики, освячували 
техніку, відправляли молебні за 
перемогу, здоров’я. Незважаючи 
на віросповідання, нам дякували 
всі. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Минулого тижня Волинська те-
риторіальна організація партії 

«Блок Петра Порошенка «Солідар-
ність» на чолі з керівником Рома-
ном Романюком ініціювала круглий 
стіл, за яким зібралися підприємці, 
представники влади, служби за-
йнятості й інші, щоб обговорити 
соціальну адаптацію демобілізова-
них бійців АТО, адже з 18 березня 
вони почали повертатися додому. 

Як зауважив Роман Романюк, 
планується, що по всій Україні до-
дому повернеться 35 тисяч вій-
ськовослужбовців. Він закликав 

об’єднати зусилля, аби допомогти 
цим людям. 

Колишній афганець, а нині го-
ловний лікар КЗ «Луцький центр 
первинної медико-санітарної до-
помоги» Ігор Гнетньов наголосив 
на необхідності психологічної під-
тримки тих, хто повернувся з АТО. 
Йому, як нікому іншому, відомо, 
який слід залишає війна, так званий 
постафганський синдром й досі дає 
про себе знати. Адже тільки мину-
лого року померло 38 афганців у 
віці приблизно п’ятдесят років. 

— Лікувальні заклади впира-

ються у фінансову частину, тому 
медицина не зможе належним чи-
ном підтримати демобілізованих, 
— зауважив Ігор Гнетньов. — А їм 
необхідно забезпечити реабіліта-
цію, провести оздоровлення та по-
вернути у громадянське життя. 

Саме послуги з реабілітації вже 
сьогодні готова надавати Федерація 
риболовного спорту у Волинській 
області. Її президент В’ячеслав 
Теліцин запевнив, що вели мову 
з власниками водойм про те, аби 
безкоштовно надавали можливість 
порибалити військовослужбовцям. 

Директор відпочинкового 
комплексу «Козача левада» Руслан 
Роговський також готовий долу-
чатися до реабілітації бійців. До 
їхніх послуг пропонується чудова 
лазня, а також безкоштовні заняття 
у спортзалі. Генеральний директор 
«Адреналін-сіті» Ірина Мордик 
розповіла, що реабілітаційні по-
слуги вони вже надають: до них 
приходять хлопці з госпіталю і за-
ймаються за всіма спортивними на-
прямками. 

— Кому потрібно, розробляють 
руку, ногу, також ми працюємо з ді-
тьми, які приїжджають із окупова-
них територій, — розповіла Ірина 

Мордик. — Одначе нам потрібна 
підказка психолога, наприклад, які 
фільми підібрати, щоб вони допо-
могли колишнім бійцям поверну-
тися до життя. Також хтось має вес-
ти демобілізованих, до прикладу, як 
спілка афганців — вона є одним із 
найбільш організованих об’єднань. 

Члени круглого столу торкну-
лися й питання працевлаштуван-
ня колишніх військовослужбовців. 
Відповідно до Закону, за демобілі-
зованими місце роботи лишається. 
Однак, зауважив директор Луцько-
го міського центру зайнятості Еду-
ард Неймарк, це суттєве фінансове 
навантаження на роботодавця. 
Скажімо, з одного з найбільших 
будівельних підприємств області 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» 
було мобілізовано 12 чоловік. За 
всіма зберігалася середня заробітна 
плата, а це 350 тисяч гривень. Ди-
ректор підприємства Ігор Чорнуха 
зауважив, що компенсація з держ-
бюджету передбачена, проте меха-
нізму її нарахування нема. 

Наразі по допомогу до служби 
зайнятості звернулося четверо де-
мобілізованих. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Крім того, навчання безкоштовне і його період зараховується до загального військового стажу 

Перелік вищих військових навчальних закладів 
Міністерства оборони України

Перелік коледжів сержантського складу 
Міністерства оборони України 

Військовий коледж сержантського 
складу Академії сухопутних військ 
імені Петра Сагайдачного. 

Військовий коледж сержантського 
складу Харківського університету 
Повітряних Сил імені Івана Коже-
дуба. 

Військовий коледж сержантського 
складу Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації 
Державного університету телеко-
мунікацій. 

Відділення військової підготовки 
Морехідного коледжу технічного 
флоту Одеської національної мор-
ської академії. 

У західних областях 2 квітня 
хмарно, можливий мокрий сніг 
із дощем. Уночі -1…+1 °C, вдень 
+6…+8 °C. 3 квітня хмарно з про-
ясненнями, слабкий сніг. Уночі 

-2…0 °C, вдень +5…+7 °C. 4 квітня 
невелика хмарність, дощ із мокрим 
снігом. Температура вночі -2…0 °C, 
вдень +2…+4 °C. 

У північних регіонах 2 квітня 
мінлива хмарність, слабкий мо-
крий сніг. Температура вночі -1… 
+1 °C, вдень +5…+7 °C. 3 квітня 
хмарно з проясненнями, невели-
кий дощ. Уночі -1…+1 °C, вдень 
+3…+5 °C. 4 квітня синоптики 
прогнозують хмарну погоду з про-
ясненнями, можливий дощ. Нічна 
температура 0…+2 °C, денна стано-
витиме +4…+6 °C. 

У східних регіонах 2 квіт-
ня хмарно, місцями грози. Вночі 
+3…+5 °C, вдень +8…+10 °C. 3 квіт-
ня змінна хмарність, сильний дощ. 
Нічна температура +3…+5 °C, ден-
на +8…+10 °C. 4 квітня хмарно з 
проясненнями, невеликий дощ. 
Уночі +2…+4 °C, вдень +5…+7 °C. 

У південних областях 2 квіт-
ня невелика хмарність, можливий 
дощ. Температура вночі +2…+4 °C, 
вдень +9…+11 °C. 3 квітня хмарно 
з проясненнями, невеликий дощ. 
Уночі +2…+4 °C, вдень +9…+11 °C. 
4 квітня невелика хмарність, без 
істотних опадів. Нічна температу-
ра +1…+3 °C, денна +11…+13 °C. 

 ПОГОДА


