Ярмолинеччина

Патріоти повісток не бояться
Коли на засідання сесії дніпропетровської міськради прийшли представники військ
коматів з повістками для депутатів, зала миттєво спорожніла. Із ЗО вдалося вручити
повідомлення про мобілізацію всього чотирьом призванім із лав депутатського корпусу.
Цей сюжет у новинах, який обійшов чи не усі провідні телеканали України, певно, нікого
із глядачів не залишив байдужіш і дав серйозні підстави для роздумів: про патріотизм,
про відповідальність, про гасла та реальні дії. І мимоволі захотілося віднайти якісь па
ралелі. Чи всі такі? Чи ховаються від повісток за крісла займаних посад та мандати
довіри представники окрелшх територіальних громад? Ні. далеко не всі. Приклад життє
вої історії депутата Ярмолинеиької районної ради двох скликань, директора Соколівської
загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату. голови громадської приймальні народного
депутата України Олександра Гереги у Ярмолинеиькому районі
Андрія ІПутяка свідчить про інше: відданість Україні доводить
ся готовністю захищати її у важкі часи, незважаючи на жодні
обставини.
Повістку Андрій Васильович отримав ще у першій декаді бе
резня. І не здивувався. І не чинив жодних спроб «відхреститись»
від армії. Навіть тоді, коли серце стискалось від думки, що треба
залишити вдома дружину та двійко неповнолітніх дітей, молодшій
з яких - Настусі - ледь виповнилось півтора місяця. Бо хто ж, як
не він, випускник військової кафедри при Львівському інституті
фізкультури, старший лейтенант запасу, командир відділення де
сантно-штурмового батальйону має стати на захист суверенітету
України, показати приклад іншим, як людина із чіткою громадян
ською позицією, зрештою, як депутат районної ради та керівник освітянського закладу.
Тому, згідно вимоги, з’явився у військкомат та був направлений у 8-й Хмельницький окре
мий полк спецпризначення.
- У частині ми відпрацьовували бойове злагодження, необхідно було пройти військо
вий вишкіл, згадати те, чого навчали на військовій кафедрі. Став у нагоді й педагогічний
досвід. Бо я був введений у штат військової частини та призначений командиром групи
спецпризначення. А це - робота з людьми. У кожного свій досвід, характер. Але завдання
командира - об’єднати групу бійців як одне ціле. Від цього у величезній мірі залежить успіх
проведених операцій. У подальшому, уже в зоні бойових дій, хлопці пересвідчились, що
єдність - це велика сила. Усі ми справді стали рідними, як одна сім’я, - розповідає Андрій.
Розмови про відправку’ бійців-спецпризначенців з Хмельницької частини у зону АТО то
чились кілька тижнів. І настав день, коли хлопців таки відкомандирували у східне відря
дження, Про нелегкі епізоди фронтових буднів Андрій, можливо, розповість згодом, коли
минеться небезпека, коли у перших рядках новин домінуватимуть мирні, а не військові
події. А поки що його серце і душа - там, серед бойових побратимів, навіть у період корот
кострокової відпустки додому.
- Для мене завжди найбільш зворушливими були і залишаються моменти, коли люди
демонструють свою єдність, відданість Вітчизні. Зараз маю на увазі не лише досвід вій
ськових операцій. А, передусім, допомогу волонтерів в зоні АТО, і тоді, коли ми доправля
ли поранених у Харків. Там нас уже чекали помічники-добровольці, котрі просто на летовищах запитували у лікарів, які потрібно медикаменти. Особисто та через соцмережі вони
організовували доставку ліків до шпиталів, так, що коли пораненого довозили до лікарні,
то за цей час перші необхідні ліки для нього вже були в наявності. Це і є відповідь на пи
тання: що таке патріотизм?
Підтримкою для Андрія у нелегкі хвилини були такі бажані дзвінки із рідної домівки.
Родина, друзі, колеги не залишали без уваги, підбадьорювали, додавали впевненості у влас
них силах.
За кілька місяців Андрій Шутяк пройшов шлях від старшого лейтенанта до майора,
отримав грамоту від військової частини за мужність, хоробрість, вірність українському
народові, захист суверенітету і територіальної цілісності України. У душі та свідомо
сті воїна, бійця, вчителя, наставника, громадського діяча, політика, зрештою люблячого
батька, чоловіка, сина, відбулась величезна переоцінка цінностей, де на шальках терезів
впевнено переважили родинні та загальнолюдські цінності.
- Ми і тоді, коли перебували на складному завданні, щодня молилися. Боже заступниц
тво допомагало долати труднощі, які, здавалося б, пережити неможливо. Особливо тоді,

коли доводилось проводжати у вічність бойових побратимів, тих, з ким ще вчора ділили
скибку хліба та склянку води. Вони - полеглі наші Герої - завжди у пам’яті, бо я точно знаю,
що усі ми будемо підтримувати один одного не лише на полі бою, а й протягом життя. Як
би не склалися обставини.
Напевно, саме цю ідею єдності та непохитності віри має винести кожен українець
із цієї трагічної сторінки новітньої історії України. Історії, яку’ пише сучасне покоління,
будуючи майбутнє, втілюючи в життя мрію багатьох поколінь українських патріотів
- відродити сильну, незалежну суверенну Україну. А чи можна досягти цієї мети, ухиляю
чись від відповідальності та ховаючись за гаслами? На це питання однозначну відповідь
дадуть ті, хто про патріотизм і любов до Батьківщини не лише читав у книгах.
Алла ГУМЕНЮК.

Шепетівщина

У бій ідуть досвідчені, «старики»
і молодь
16 серпня на захист своєї держави став директор Серединецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Віктор Мнюх
- порядна, чуйна, добра людина, дбайливий господар, який
завжди був у курсі всіх шкільних проблем, чуйний батько і гар
ний сім’янин. Віктор Антонович 25 років життя присвятив ви
хованню підростаючого покоління. Та, коли в Україну прийшла
біда, не заховався за спини учнів, вчителів, свідомо став на
захист держави, продемонструвавши своїм вчинком приклад
патріотизму та любові до Батьківщини. Профспілки, освітяни
Шепетівщини упевнені, що найближчим часом Віктор Антоно
вич живим і здоровим повернеться до учнів, колективу та родини.

Війна на сході України торкулася і водія шкільного ав
тобуса Василя Мирончука, мобілізованого 31 липня. І
він не ухилявся від виконання громадянського обов’язку,
пам’ятаючи, що вдома залишилися дружина, син, донька,
дві онучки. їхнє майбутнє оберігає батько, дідусь і просто
хороша людина. З Василем Олександровичем дуже легко
спілкуватися, він добре розуміє співбесідника, знайде для
кожного слова підтримки. Потрібне це і на передовій, осо
бливо молоді. Рідні, друзі та колеги щиро вірять в те, що
він сумлінно виконає свій обов’язок і повернеться додому
переможцем.
За покликом серця відгукнувся на призов захищати Україну
Олег Новацький, робітник з комплексного обслуговування й ре
монту будівель Чотирбоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе
нів. Сумлінний і добросовісний у роботі, відповідальний праців
ник і - справжній патріот. Наразі Олег Володимирович боронить
державу у Волноваському районі Донеччини. Бажаємо йому пере
моги та щасливого повернення додому.
Немає жодної людини, яка з
тривогою і болем не спостерігала
б за подіями на сході. Син, брат, батько, а у когось і
дідусь мобілізовані до українського війська. 14 серпня
2014 року був мобілізований працівник Коськівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Володимир
Лисюк. Дисциплінований, працьовитий, добрий сім’янин
і господар. Разом зі дружиною Аллою Миколаївною
виховують двох дітей - дев’ятикласника Владислава
та семикласницю Каріну. Наразі Володимир Петрович
перебуває в зоні АТО.

Президент підписав Закон про звільн ен ня бл а г о д ій н о ї допомоги
для АТО від оподаткування податком на доходи ф із ич них осіб
Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 1668- VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги»,
яким тимчасово, на час проведення антитерористичної операції, благодійна допомога, що надається на потреби її проведення, звільняється від оподаткування податком на доходи
фізичних осіб.
Закон визначає, що суми коштів, отриманих благодійниками - фізичними особами (які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції) на банківські рахунки для надан
ня благодійної допомоги на користь АТО, не включатимуться до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб.
Крім того, тимчасово, на період проведення АТО, без обмежень включатимуться до інших витрат звичайної діяльності платника податку’ на прибуток підприємств суми коштів
або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських
засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком,
що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровїчьно перераховані (передані) для потреб забезпечення проведення АТО.
Також Закон регулює питання складання Реєстру волонтерів антитерористичної операції.

Влітку був прийнятий Закон № 1547 «Про внесення зміни до статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи
сту», який прирівняв учасників АТО до учасників бойових дій. Документ був
підписаний президентом і набув чинності.
Тепер, відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасниками бойових дій
визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), а також пра
цівники Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служ
би зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, особи рядового, на
чальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх
справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації, інших утворених відповідно до законів України військо
вих формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну ціліс
ність нашої країни і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в зоні АТО. Також учас
никами бойових дій є працівники підприємств, установ, організацій, які залу
чалися й брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її
проведення у порядку, встановленому законодавством.

Перелік осіб, які є учасниками бойових дій, визначається Кабінетом Міні
стрів. При цьому складання відповідних списків осіб, які брали участь в анти
терористичній операції, на думку Міноборони, можливо тільки після закінчення
АТО і повернення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу)
у військові частини за місцем постійної дислокації.
Посвідчення учасника бойових дій видаються органами Міноборони, МВС,
ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПтС, Управління державної охорони,
Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, а також Держспецтрансслужби за місцем реєстрації ветерана. Видачу посвідчення регулює
абзац перший пункту 7 «Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних
знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 року № 302.

Пільги учасникам
бойових ДІЙ
Це питання регулює стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту». При цьому навіть зараз пільги учасникам бо
йових дій надаються не в повному обсязі. І не можна гарантувати їх повноцінне
застосування в подальшому. Тим не менш основні пільги, належні учасникам
Продовження на 3 епюр.
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Ми впевнені, що він, як і усі наші земляки, з честю і гідністю виконає свій обов’язок
перед Вітчизною, а наші думки і молитви стануть йому оберегом.
Працівники Коськівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

ккк

бажає Лідії Володимирівні та всім учасникам неоголошеної війни
вберегти себе.

Деражнянщина

Від куль - не ховався

Мають ким пишатися селище Гриців і Шарівка. Вадим Рибак
народився на Херсонщині, але, коли йому виповнилося чотири
роки, сім’я міцно вкорінилася на Хмельниччині (у Грицеві). У
мирний час трудився на ринку, водієм, на Хмельницькому заводі
залізобетонних конструкцій, а з 2012 року - робітником у Шарівській ЗОШ І-ІІІ ст. З 31 липня поточного року був призваний до
лав Збройних сил протиповітряної оборони і гідно виконує вій
ськовий обов’язок у взводі охорони. Щасти тобі, Вадиме, повер
тайся живим і здоровим, адже тебе з нетерпінням чекають синок
Артем і дружина Катерина!

Донедавна мешканець с.Загінці Деражнянського району Олек
сандр Колосов працював охоронцем Хмельницького профліцею, а в
червні був мобілізований до армійських лав. Гідно даючи відсіч во
рогам, наприкінці серпня під час обстрілу поблизу Комсомольська
був поранений і нині перебуває на лікуванні у військовому госпіталі
обласного центру. Щиро бажаємо, Олександре, швидкого одужання
та повернення у рідний ліцей!

Старосинявщина

Пам’ятаючи історію, захищає
майбутнє

Сдавутчина

Сталь гартується у вогні
Щоб бути справжнім чоловіком, недостатньо ним народитися - справжнім потрібно
стати завдяки вчинкам, силі духу, відповідальності, надійності. Про нашого колегу Олек
сандра Степанюка ми з гордістю кажемо, що він саме такий
- чесний, готовий прийти на допомогу, щирий і доброзич
ливий.
Творчий вчитель свої навички і вміння військовослуж
бовця на уроках військової підготовки передає вихованцям.
Учні школи із захопленням розповідають про його нестан
дартний підхід, досконале знання предмета, вміння заціка
вити.
Як офіцер запасу Олександр Вікторович у перші дні бу
ремних подій на сході України був призваний виконувати
військовий обов’язок і вже з червня перебуває у зоні бойових
ДІЙ.

Тепер він передає знання, здобуті у Кам’янець-Подільському вищому військово-інженерному командному училищі,
воїнам АТО, і з гідністю несе почесне звання офіцера Збройних сил України на передовій.
Відповідальний, порядний, наділений особливим почуттям гумору, Олександр Вікто
рович завжди виділявся у колективі уважним ставленням до людей. У коротеньких теле
фонних розмовах із друзями передусім цікавиться тим, як справи у школі, не скаржиться
на долю. Навпаки, його оптимізм, віра у перемогу передаються нам. Хоча ми розуміємо,
як нелегко щодня перебувати на межі між життям і смертю. На прикладах таких сильних,
гарних людей слід виховувати наших дітей.
Ми чекаємо на щасливе повернення нашого колеги і хочемо висловити слова щирої
вдячності й шани всім, хто став на захист України, її цілісності й неподільності.
Колектив ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3 м.Славути.

Хмельницький

Пішла рятувати життя
Володіє інноваційними освітніми методиками і техноло
гіями, вміє продукувати оригінальні ідеї, активно впроваджує
форми та методи організації навчально-виховного процесу, що
забезпечують максимальну самостійність навчання учнів, ко
ристується повагою педагогічної громади міста... Ще багато
добрих відгуків можна почути про вчителя української мови і
літератури Хмельницького ліцею №17, вчителя вищої категорії,
старшого учителя Лідію Ковпак. Здається, могла б спокійнісінь
ко і надалі в теплі та добрі навчати юнь, однак, серце не витри
мало щоденної наруги болем і трагедією нашого народу на сході
держави, які щодня транслюють у ЗМІ - пішла на передову сані
таркою. Рятувати життя. А колеги, весь освітянський профактив
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Євген Процюк, вчитель історії Цимбалівського НВК «ЗОШ
І-II ст., ДНЗ» Старосинявського району сподівався, що світо
ві воєн уже більш, ніж досить. Ніхто з нас навіть подумки не
очікував підлого удару від керівництва країни, яку ми вважали
братньою. Ще вчора Євген Анатолійович займався вихованням
в учнів почуття патріотизму, національної гідності, формуван
ням свідомого громадянина, а сьогодні пише нову сторінку іс
торії, захищаючи державу на сході Укра
їни. Чекаємо з перемогою!

Теофіполь

На передовій
Повернутися живим та здоровим - такий напутній наказ отри
мав вчитель фізичного виховання та захисту Вітчизни Теофіпольського НВК «Школи-гімназії» Василь Леонідович Яцух, який теж
нині боронить Україну.

Ізяславщина

Вистоять,
переможуть!
Незвичним виявився початок навчального року для вчителя
трудового навчання Двірецької ЗОШ І-ІІ ступенів Ізяславського
району Валентина Гнатюка. Його він зустрів далеко від рідної
домівки та школи - у зоні АТО. Валентин Володимирович першим
із жителів села пішов захищати мир і спокій України. Він завжди
з великою відповідальністю ставився до будь-якої дорученої спра
ви. Так буде і зараз. Але, головне, земляки і рідні не сумнівають
ся та дуже сподіваються, що разом з бойовими побратимами він
вистоїть, переможе і щас
ливо повернеться додому,
де на Валентина чекають
мама, дружина, син-студент, друзі, колеги і, зви
чайно, учні.
***

З 21 березня гідно боронить державу і
житель села Плужне, що на Ізяславщині,
Сергій Оліферук, працівник Плужнянської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ
ступенів. Сергій Леонідович зарекомендував себе
старанним, добросовісним та відповідальним. З
нетерпінням його повернення чекають дружинка,
донька, рідні.

Продовження. Початок на 3 стор.
бойових дій, ми все-таки перерахуємо. Такі люди мають право на:
безкоштовне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептом лікаря;
першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенса
цію вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання
путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Мі
ністрів;
75-відсоткову знижку на квартплату, а також 75-відсоткову знижку на оплату за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та ін
шими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах
середніх норм споживання. При цьому площа житла, на яку’ надається знижка,
при розрахунках квартплати та плати за опалення становить 21 квадратний
метр площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і
має право на знижку, і додатково 10,5 квадратного метра на сім ’ю. Для сімей,
що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка
за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної
опалювальної площі: 42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на
знижку, і 21 квадратний метр на сім ’ю;
75-відсоткову знижку на вартість палива, в тому числі рідкого, в межах
норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільськіїі місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобу
сами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі
- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи
зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені
за попереднім місцем роботи;
щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних
спеціалістів;
першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію;
виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів

середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також
додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів
на рік;
переважне право залишитися на роботі при скороченні чисельності чи шта
ту працівників у зв ’я зку із змінами в організації виробництва і праці та на пра
цевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;
першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшен
ня житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індиві
дуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий
ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники
бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час бойових дій
чи при виконанні обоє ’я зків військової служби, забезпечуються жилою площею,
у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та ор
ганізаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - про
тягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт
жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, кому
нікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і бла
гоустрій садових ділянок з погашенням її протягом десяти років починаючи з
п ’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в поряд
ку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наяв
ності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказани
ми видами транспорту з 50-процентною знижкою.
Також учасники бойових дій мають пільги по сплаті податків, зборів, мита та
інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства
та іншими пільгами.
Крім того, учасникам бойових дій підвищуються пенсії або щомісячне довіч
не грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість
пенсії, у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра
цездатність. У 2014 році це - 237 гривень 25 копійок.
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