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нього вдома – десятки кубків і на
город – до служби він займався 
футболом і доволі успішно. Про
те хлопець мріяв про одне – бути 

Понад місяць тому військово
службовець у складі рідного 
підрозділу з цього самого 

плацу вирушав у зону проведен
ня антитерористичної операції з 
великими надіями та благород
ними намірами – побороти зло, 
щоб у рідній країні запанував 
мир. Він залишав удома любля
чих батьків, брата й наречену, з 
якою восени планували зіграти 
весілля… Наприкінці серпня Во
лодимир мав відзначити 22
ліття. Він мріяв створити сім’ю й 
жити під мирним українським 
небом. Тож впевнено йшов до 
мети – мужньо й безстрашно від
стоював свободу свого народу.

Товариші з підрозділу пам’я
та ють Володимира як активну 
людину, що все встигала: і слу
жити Вітчизні, і відпочивати. У 

У  Законі України «Про вій
ськовий обов’язок і військову 
службу» чітко визначені 

строки військової служби. Зокре
ма, в пункті 1 ст. 23 зазначено: 
«Строки строкової військової 
служби в календарному обчис
ленні встановлюються: для сол
датів і матросів, сержантів і стар
шин, які проходять строкову вій
ськову службу в Збройних силах 
України та інших військових 
формуваннях, – до 12 місяців; для 
осіб, які мають вищу освіту за 
освітньокваліфікаційним рів
нем підготовки спеціаліста або 
магістра, – до 9 місяців».

Звільнення строковиків – після демобілізації

«Ми повернемося 
додому разом...»
Він хотів створити сім’ю й жити 
під мирним українським небом
22 червня на плацу з’єднання спецпризначення На-
ціональної гвардії України «Барс» відбулася траурна 
церемонія: побратими-однополчани прощалися із 
загиблим командиром взводу спеціального призна-
чення лейтенантом Володимиром Кравчуком.

Однак, у пункті 8 цієї статті 
вказано, що в разі настання особ
ливого періоду (з моменту оголо
шення рішення про мобілізацію) 
для військовослужбовців, у яких 
закінчився строк військової 
служби, встановлений цією стат
тею, військова служба продовжу
ється понад встановлені строки 
на період до оголошення демобі
лізації.

«Раніше, згідно із Законом, 
продовження строкової служби 
було обмежене строком не біль
ше ніж на півроку, – пояснив пол
ковник Шатілов. – Але Указом 
Президента України від 1 травня 

«Коли військовослужбовців строкової служби, при-
званих весною 2013 року, звільнять у запас?» – із 
таким запитанням до керівництва Національної 
гвардії звертаються батьки воїнів і самі строкови-
ки. Офіційну відповідь на нього надав начальник 
служби комплектування за призовом управління 
кадрів ГУ НГУ полковник Ігор Шатілов.

2014 р. № 447/2014 „Про заходи 
щодо підвищення обороно
здатності України” внесено змі
ни до Указу Президента України 
від 14 жовтня 2013 р. № 562 „Про 
строки проведення чергових при
зовів, чергові призови громадян 
України на строкову військову 
службу до внутрішніх військ Мі
ністерства внутрішніх справ 
України та звільнення в запас 
військовослужбовців у 2014 
році”. Тож допоки не буде підпи
сано окремого Указу Президента 
України про демобілізацію, вій
ськові формування не видавати
муть накази про звільнення в за
пас військовослужбовців, при
званих на строкову військову 
службу 2013 року».

Також нагадаємо, що Указом 
Президента України від 1 травня 
2014 р. № 447/2014 відновлено при
зов на строкову військову служ
бу до ЗСУ та інших військових 
формувань придатних за станом 

здоров’я до військової служби в 
мирний час громадян України 
чоловічої статі, яким до дня від
правлення у військові частини 
виповнилося 18 років, та стар
ших осіб, які не досягли 25річ
ного віку й не мають права на 
звільнення або відстрочку від 
призову на строкову військову 
службу; запроваджено призов на 
військову службу за призовом 
осіб офіцерського складу грома
дян України, які здобули вищу 
освіту за освітньоквалі фі ка цій
ним рівнем не нижче як бака
лавр, пройшли повний курс вій
ськової підготовки за програмою 
підготовки офіцерів запасу та 
яким присвоєно відповідне вій
ськове звання офіцера запасу; ви
значено терміни проведення чер
гового призову громадян Украї
ни на строкову військову службу 
в травнілипні 2014 року.

Підготувала Ірина МАКАРЧЕНКО, 
м. Київ

військовим. Тож, закінчивши 
одну зі столичних шкіл, вступив 
до Академії внутрішніх військ 
МВС (нині – Національна акаде

мія НГУ) за спеціальністю «вій
ськове управління». 

Ще молодим офіцером Воло
димир неабияк відповідально 
ставився до виконання службо
вих обов’язків і беріг честь мун
дира. У зоні АТО він пробув 
більш як місяць. На пропозицію 
під час ротації повернутися до 
Києва відповів відмовою: «Я не 
хочу залишати своїх бійців, ми 
повернемося разом…». 

Залишити підлеглих змусила 
куля снайпера. Лейтенант Воло
димир Кравчук загинув 19 черв
ня під час виконання службово
бойового завдання із визволення 
смт Ямпіль Донецької області…

Коли молодого офіцера про
воджали в останню путь, не стри
мували сліз побратими, підлеглі, 
резервісти й командування На
ціональної гвардії. Над могилою 
лейтенанта Кравчука схилили 
голови в скорботі близькі, сусі
ди, військовослужбовці.

«Герої не вмирають, – сказав 
хтось тихо в натовпі, – вони що
разу оживають у наших серцях і 
молитвах…».

Наказом командувача НГУ 
№ 110 від 24 червня 2014 року лей
тенанта Кравчука Володимира 
Сергійовича навічно занесено до 
списку особового складу підроз
ділу спецпризначення, в якому 
він служив…

Ірина МАКАРЧЕНКО, м. Київ.
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