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Згідно з Указом Президента України у травні розпочався призов на строкову
військову службу, який триватиме до кінця липня поточного року. Цими днями
ряди Збройних сил України поповнили і хлопці з Міжгірщини, зокрема, із сіл
Новоселиця, Пилипець, Колочава та Негровець.

Окрім рідних та знайомих, провести строковиків на службу в Збройних силах України до
районного військкомату прийшли в. о. голови РДА, очільник районної призовної комісії
Іван Бобонич, військовий комісар Міжгірського РВК Ігор Жуков та ін. Благословення та
щирі зичення легкої служби новобранці отримали від настоятеля Петро-Павлівського
православного храму смт. Міжгір’я о. Євгенія Добри.

З напутніми словами звернувся до хлопців і військовий комісар Ігор Жуков, який побажав
з честю виконувати військовий обов’язок та повернутися здоровими і змужнілими до
рідних домівок.

Наразі хлопців направили у навчальний центр, котрий знаходиться у Старичах, що на
Львівщині. Відтак вони проходитимуть службу в сухопутних військах Збройних сил
України.

Нагадаємо, призову на строкову військову службу підлягають придатні для цього за
станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові
частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають
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права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (згідно
ст.15 ЗУ “Про військовий обов’язок та військову службу”).

На даний час термін проходження строкової військової служби складає 18 місяців, для
тих, хто має вищу освіту ступеня магістр
– 12 місяців.
За призову всі ті, хто у складі команди буде направлений до військової частини,
отримають одноразову грошову винагороду у розмірі 3842 грн.
та 370-450 грн. (в залежності від посади) щомісячного грошового забезпечення.

Юнаки, які проходять строкову військову службу, ні в якому разі не братимуть
участь в ООС на сході нашої держави, а за неявку за викликом до військового
комісаріату без поважних причин громадяни
притягуються
як до
адміністративної,
- так і
кримінальної відповідальності.
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