
Хлібом-сіллю, квітами, жовтими і 
блакитними кульками, патріотични-
ми плакатами, вигуками «Герої!» та, 
звісно, маршами у виконанні духо-
вого оркестру сотні лучан у центрі 
міста зустрічали військовослуж-
бовців 14-ї окремої механізованої 
бригади, які повернулися на рідну 
Волинську землю із фронту. Ці 
герої виконували бойові завдання 
в населених пунктах Луганської та 
Донецької областей. Хлопці пішли 
на службу ще навесні 2014 року. 

На центральному майдані міста 
для військових влаштували уро-
чистий прийом. Разом із рідними 
та друзями, побратимами, громад-
ськістю привітати бійців прийшли 
й голова облдержадміністрації Во-

лодимир Гунчик і міський голова 
Микола Романюк. Не встигли бійці 
вийти з автобусів, як опинилися в 
обіймах родичів. Ніхто не стриму-
вав сліз радості. Потому сімдесят 
мужніх воїнів пройшли коридором, 
який сформували лучани, під оплес-
ки та вигуки «Герої!». 

Молода дружина з донечкою на 
руках зустрічали свого татка Віталія 
Житновського, який на Сході слу-
жив цілий рік. 

— Один раз приходив у від-
пустку в січні, — каже Галина Жит-
новська. — Ми постійно до нього 
телефонували, переживали дуже, 
— промовляє зі сльозами. — Але до-
бре, що все скінчилося… 

Солдат 14-ї ОМБр Роман Ляшук 
від імені танкового батальйону по-

дякував усім волонтерам, небайду-
жим людям, представникам влади, 
що не залишали військових один 
на один із їхніми проблемами, по-
стійно підтримували та приїздили 
з провіантом навіть у найгарячіші 
точки. 

Зі щирими словами звернула-
ся до військовослужбовців й матір 
одного з бійців 14-ї бригади Алла 
Мрочко: 

— Позаду — страшний рік ві-
йни. Вона стала певним чистилищем 
для нас усіх, але ми й надалі твердо 
віримо, що правда переможе і наста-
не довгоочікуваний мир в Україні. 
Висловлюю сердечну подяку коман-
дирам, які вкладали серце і душу в 
тренування наших дітей, віддавали 
всі свої знання та вміння, що й до-

помогло вистояти. Лікарям та медсе-
страм, які врятували не одне життя. 
Волонтерам, які забезпечували всім 
необхідним солдатів на фронті. Ді-
ткам, які писали, малювали, плели 
сітки. Владі, яка допомагала вирішу-
вати проблеми, а сьогодні влаштува-
ла таку сердечну і радісну зустріч. 

Особливо хвилюючим моментом 
ця зустріч була й для батька військо-
вослужбовця Ярослава Мудрика, 
син якого служив у танковому ба-
тальйоні 51-ї механізованої бригади. 

— З першого дня разом із сина-
ми воювали ми, батьки, — звернувся 
до бійців Ярослав Михайлович. — Я 
низько схиляю голову перед бабу-
сею, яка принесла трилітрову бан-
ку сала, перед головами сільських 
рад, які збирали гроші, щоб купити 

бронежилет, перед волонтерами… 
Можливо, десь у когось є якесь сум-
ління, що ви повернулися без пере-
моги остаточної, але це неправда 
— ви виконали своє завдання, не 
впустили ворога на іншу територію 
України. Ви своїм героїзмом зупини-
ли їх там, ви виконали повністю своє 
завдання. 

Бурхливі оплески викликав ви-
ступ вихованки дитячого садочка 
№ 9 Анастасії Деменик. Дівчинка по-
дякувала за захист своєї країни вій-
ськовим і продекламувала для них 
вірш. 

На завершення урочистостей усі 
присутні на майдані гуртом вико-
нали Гімн України. Також на згадку 
зробили спільне фото. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 
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Майже два мільйони українців 
не мають роботи 
Рівень безробіття в Україні за підсумками 2014 року 
становив 9,7%, повідомляє Державна служба статис-
тики України. При цьому оцінка за підсумками року не 
враховує інформації щодо АР Крим. За регіонами най-
вищий відсоток безробіття зафіксовано у Житомирській 
області —12,3%. Високі показники й у Чернігівській 
(12,1%), Тернопільській (12%), Луганській (11,8%), Пол-
тавській (11,8%), Рівненській (11,7%) і Донецькій (11,3%) 
областях. Найменший зафіксовано на Одещині — 7% і в 
Києві — 7,2%. 

Демобілізованих добровольців 
проситимуть повернутись 
у зону АТО 
Про це сказав під час оперативної відеоселекторної 
наради голова Волинської облдержадміністрації Во-
лодимир Гунчик. «Контрактники та добровольці — це 
люди з високим вишколом й моральним спрямуванням. 
Це — золотий запас Збройних сил України. Вони мають 
великий досвід у бойових діях. Звісно, вони зараз хочуть 
відпочити, але я прошу з ними працювати», — звернувся 
Гунчик до комісарів Волині. 

1,6
стільки мільярдів гривень 
зарплати станом на поча-
ток березня заборгували 
своїм працівникам українські 
роботодавці. За лютий обсяг 
невиплачених зарплат зріс 
на 7,5%. 

Більшість 
призовників 
визнано 
непридатними 
до армії 

Під гучні аплодисменти і вигуки 
«Герої!» автобус із правоохоронця-
ми Волині заїхав у двір обласного 
управління міліції. Нетерплячі 
дітлахи першими кинулися до 
відчинених дверей, щоби скоріше 
обійняти втомлених батьків. 

Керівник зведеного загону Ана-
толій Оксентюк доповів начальнику 
УМВС України у Волинській області 
Петру Шпизі про успішне виконан-
ня поставлених завдань у зоні АТО.

Хлопці повернулись із місць, де 
досі тривають обстріли. Командир 
загону розповів про нелегку атмос-
феру і труднощі служби на Сході. 

— Їхали ми з миром, і хотіли 
привезти мир із собою, однак ві-
йна не закінчилася. Несли службу 

в Краматорську. Виконували різні 
завдання — забезпечували охорону 
громадського порядку в місті, здій-
снювали перевірку транспорту на 
блокпостах, допомагали місцевому 
населенню. Дякувати Богу, він нас 
усіх вберіг. Повернулися додому в 
доброму здоров’ї, в гарному настрої. 
Тож готові їхати знову. 

За словами інспектора штабу 
УМВС Володимира Склезя, відря-
дження було напруженим, адже ні-
коли не знаєш, де підстерігає небез-
пека. Тож, перевіряючи документи 
і транспортні засоби, доводилося 
бути особливо спостережливими й 
уважними. 

Місяць у тривозі билося мате-
ринське серце Олександри Павлюк, 
яка чекала додому сина: 

— Надіялася на Всевишнього, 
молилася, щоби підтримав та охоро-
нив від ворожої кулі всіх хлопців, які 
зараз на Сході. Щоб вони у доброму 
здоров’ї повернулися до своїх мате-
рів, дружин, діточок. Просила Бога, 
щоб закінчилися тяжкі дні для на-
шої України. Весь час плакала та пе-
реживала, але свою тривогу глибоко 
заховала у серці, аби не передати ці 
почуття синові. Тож дякую Богу, що 
наші діти сьогодні повертаються. Ві-
римо, що на нашій землі запанує мир. 

До зустрічі мужніх захисників 
рідні добре підготувалися: намалю-
вали малюнки, плакати, виготовили 
сувеніри. Кожен вклав у ті доробки 
частинку своєї любові та віри в нашу 
перемогу… 

Волинь зустрічала своїх героїв 

Із Краматорська на Волинь повернувся зведений 
загін міліціонерів
Чоловіків, які не на словах знають, що таке честь і гідність, зустрічали колеги, рідні та друзі 

Відповідні дані з посиланням 
на Міністерство оборони 

опублікувала народний депутат 
від «Блоку Петра Порошенка», 
голова комітету Верховної Ради 
з питань охорони здоров’я Ольга 
Богомолець. 

Згідно з документами, нада-
ними у відповідь на запит нар-
депа, 117 тис. 44 особи закінчи-
ли військово-медичну комісію в 
ході мобілізації четвертої хвилі, 
придатними до військової служ-
би визнані 52 тис. 962 особи. 

Основними серед захворю-
вань, через які потенційні вій-
ськовослужбовці не були допу-
щені до виконання військового 
обов’язку, стали психічні хво-
роби — 32%, серцево-судинні 
захворювання — 31,1% і недуги 
нервової системи — 22,7%. Далі 
йдуть травми та поранення — 
10% і захворювання органів 
травлення — 4,2%. 

Як зазначає Богомолець, та-
кий рівень психічних захворю-
вань під час мобілізації викликає 
серйозну заклопотаність і вима-
гає ретельної перевірки та контр-
олю. Зокрема, підтвердження 
інформації від психіатричних лі-
карень, де ці люди проходили або 
проходять лікування на цей мо-
мент, щоб уникнути зловживань 
під час проходження військово-
медичної комісії. 

Нагадаємо, часткова мобілі-
зація стартувала 20 січня. 


