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Військовослужбовці Збройних Сил України з честю і достоїнством виконують завдання
по захисту цілісності та суверенітету України в районі проведення антитерористичної
операції на території Донецької та Луганської областей, сумлінно несуть службу в
пунктах постійної дислокації. Багато з них нагороджені державними нагородами,
відомчими нагородами Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Переважна більшість з них розуміє значимість та важливість завдань, які стоять перед
Збройними Силами України, необхідність підтримання високого звання захисника
Вітчизни.

Багато військовослужбовців героїчно поклали свої життя захищаючи суверенітет та
цілісність України в районі проведення антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей та продовжують проливати свою кров, подаючи
приклад беззастережного та сумлінного служіння Україні.

Дуже прикро визнавати, що поміж військовослужбовців Збройних Сил України є такі, які
не розуміють тієї відповідальності, яку покладає на них держава у ці буремні для нашої
країни часи, у той час, як вони повинні, навпаки, бути прикладом бездоганного та
самовідданого служіння Батьківщині, бути охоронцями України, стояти на варті
справедливості та честі.

На жаль, на даний час трапляються випадки самовільного залишення військових частин
або місць служби військовослужбовцями.

Військовослужбовці строкової служби та служби за контрактом мають пам'ятати про те,
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що за самовільне залишення військової частини або місця служби передбачені всі види
відповідальності, у тому числі й кримінальна. Злісне уникання відповідальності суттєво
погіршує становище осіб, які ухиляються від проходження військової служби, і тягне за
собою більш суворе покарання.

З'явлення із зізнанням до правоохоронних органів, щире каяття та активне сприяння
розкриттю злочину пом'якшує покарання і будуть враховані судом при винесенні вироку.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура
звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з
пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого
органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та
поясненнями причини відсутності на військовій службі.

Будьте відповідальними за виконання покладених на вас завдань із захисту нашої
держави!
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