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АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
AКЦЕНТИ ПРЕЗИДЕНТА

«НОВА УКРАЇНСЬКА АРМІЯ БУДЕ ОПОРОЮ ДЕРЖАВИ»

Президент України — Верховний
Головнокомандувач Збройних Сил України Петро
Порошенко під час робочої поїздки в Житомирську
область передав військовослужбовцям частин
Збройних Сил понад 150 одиниць військової техніки
та озброєння, виготовлених або відновлених
підприємствами оборонно-промислового комплексу
України.
На військовому аеродромі у смт Озерне
Президент вручив сертифікати на техніку, озброєння
та стрілецьку зброю, а також на два військові літаки
МіГ-29 та два Су-27.
Петро Порошенко наголосив, що захисники
Вітчизни мають бути забезпечені всім необхідним.
Президент відзначив велику роботу волонтерів у
питаннях забезпечення армії й у процесах
реформування Міністерства оборони і висловив
переконання, що залучення громадських активістів
сприятиме якнайшвидшій модернізації як самого
відомства, так і армії загалом.
Також Президент вручив
військовослужбовцям державні нагороди.
Окрім цього, напередодні Нового року під
час перебування на Яворівському полігоні у
Львівській області Президент України — Верховний
Головнокомандувач Збройних Сил України Петро
Порошенко передав військовослужбовцям частин
Збройних Сил, які дислоковані в Західному регіоні,
близько 100 одиниць військової техніки та озброєння,
виготовлених або відновлених підприємствами
оборонно-промислового комплексу України.
Звертаючись до військових, глава держави
привітав їх з Новим роком та Різдвом Христовим і
висловив сподівання, що 2015 рік стане для України
роком перемоги і роком миру.
— Нова українська армія буде опорою і
гарантом незалежності та територіальної цілісності
держави, — заявив Президент України.
— Для мене велика честь бути Верховним
Головнокомандувачем такого війська, — сказав Петро
Порошенко.
Серед техніки, що була передана на потреби
армії, — бойові машини піхоти та десанту,
транспортери, військові джипи виробництва «КрАЗ»
«Спартан», автоматичні міномети, штурмова
стрілецька зброя.
Президент висловив подяку керівництву та
трудовим колективам Державного концерну
«Укроборонпром», Житомирського бронетанкового
заводу, Харківського автомобільного ремонтного
заводу, Шепетівського ремонтного та

Кременчуцького автомобільного заводів, НВО МВС
“Форт” та всім, хто долучився до створення та
відновлення військової техніки.
У Міжнародному центрі миротворчості та
безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного Президент вручив сертифікати
на виготовлену та відремонтовану техніку, озброєння
та стрілецьку зброю. «Тепер нам є чим захищати
українську землю. Українці мають бойовий дух, а
тепер ще й отримали те, чим захищатися», — сказав
глава держави.
Серед техніки, що була передана, — танки
Т-64БВ, 203-мм самохідні гаубиці «Піон», машини
управління, бронеавтомобілі КрАЗ «Спартан»,
вертольоти Мі-8 та Мі-2, інженерні машини
розгороджень, санітарні автомобілі, штурмові
гвинтівки «Форт». Також глава держави вручив
сертифікати на станції контрбатарейної боротьби
американського виробництва.
Того ж дня на вулиці Івана Хрестителя, 98 у
Яворівському гарнізоні було здано в експлуатацію
60-квартирний будинок для родин
військовослужбовців.
Ордери та ключі від нових помешкань
військовослужбовцям та членам їхніх родин особисто
вручив Президент України Петро Порошенко. В
урочистій церемонії також взяли участь Міністр
оборони України генерал-полковник Степан
Полторак, секретар Ради національної безпеки та
оборони Олександр Турчинов, начальник
Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних
Сил України генерал-полковник Віктор Муженко,
голова Львівської обласної державної адміністрації
Олег Синютка, інші високопосадовці, представники
громадськості та мешканці районного центру.
— Вперше за багато років у Яворові здається цей
60-квартирний будинок. Ця подія для Яворівського
гарнізону є надзвичайно важливою, — наголосив
Президент України. — Більшість новоселів —
військовослужбовці бойових підрозділів, які сьогодні
героїчно боронять Батьківщину в зоні проведення
антитерористичної операції. Ведуть бойові дії,
продовжуючи славетні традиції 24-ї окремої
механізованої бригади. «Залізної» бригади, яка дуже
добре себе проявила під час боїв під Слов’янськом,
Миколаївкою, Лутугіним і зараз боронить
Батьківщину на Бахмутці, Сєверодонецьку тощо. Без
їхнього подвигу ми би не захистили країну! —
зазначив Петро Порошенко.
Як розповів начальник Яворівської КЕЧ підполковник
Федір Савицький, споруда загальною площею 3774

квадратних метри зводилася від 2008 року в режимі
постійного недофінансування. А протягом 2012–2013
років гроші на будівництво військового житла взагалі
не виділялись.
— І лише навесні 2014 року на добудову об’єкта були
виділені необхідні кошти, — додав Федір Васильович.
Слід відзначити, що новосели отримують житло,
зведене за стандартами європейських країн. Зокрема,
дах будівлі вкрито металочерепицею, а фасад
утеплений з використанням сучасної
енергозбережної технології «Dryvit». Також для
утримання тепла встановлено сучасні
енергозбережні вікна. Кожне помешкання має
систему індивідуального опалення. А для контролю за
витратами на опалення, водопостачання та електрику
квартири обладнані електронними лічильниками.
Також у межах благоустрою прилеглої території біля
будинку облаштовано стоянку, розраховану на 40
автомобілів, та висаджено зелені насадження.
Слід зазначити, що розподіл квартир відбувався
відповідно до гарнізонної квартирної черги. Отже,
житло отримали родини 32 учасників АТО. Серед них
ті, що мають поранення. А також родини двох
загиблих під час виконання бойових завдань офіцерів
— підполковників І. Ляшенка та В.Веливка.
— На превеликий жаль, проблема забезпечення
житлом за багато років стала найбільш гострою серед
інших соціальних проблем військовослужбовців, і я
запевняю тих, хто і зараз продовжує перебувати на
квартирній черзі: незважаючи на непрості часи в
державі, ми докладемо усіх зусиль для поступового
розв’язання цієї давньої проблеми, — пообіцяв
Президент України Петро Порошенко. — Але в першу
чергу наші зусилля спрямовані на відновлення
боєздатності наших частин та оснащення
військовослужбовців для того, щоб вони могли бити
ворога.
За словами директора Департаменту капітального
будівництва МО України Лариси Храмченко, у 2015
році очікується значна кількість житла для
військовослужбовців.
— Вже наприкінці січня — на початку лютого ми
будемо заселяти 64 квартири у військовому містечку
Липники, що на Львівщині, та 36-квартирний будинок
у Виноградовому на Закарпатті. Тобто згубна
практика, коли житло здавалося тільки наприкінці
року, потрохи виправляється. Новосілля відбудуться і
в інших гарнізонах, — пообіцяла Лариса Федорівна.
Тож із Божою поміччю ця довгоочікувана радість
прийде в родини військових і в 2015 році!
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