
Через військові дії у Донецькій та 
Луганських областях і тимчасову 
окупацію АР Крим на ринку праці 
з’явилася нова категорія людей, 
які потребують особливої уваги 
та підтримки від фахівців служби 
зайнятості, — внутрішньо перемі-
щені особи. Загалом на територію 
області прибули 896 працездатних 
осіб із числа вимушено переселе-
них, із них 274 чоловіки, 622 жінки. 
Водночас із підприємств, установ, 
організацій мобілізовано багато 
чоловіків. І це найбільший біль 
роботодавців, бо забрали їхніх най-
активніших працівників. 

Служба зайнятості дослідила 
необхідність організації спеціаль-
них психологічних тренінгів, які не 
дадуть опустити руки в умовах осо-
бливої ситуації в країні, зупинять 
від розпачу. Такі заняття вже прово-
дяться для внутрішньо переміщених 
осіб та працедавців, які приймають 
їх на роботу, для мобілізованих, чле-
нів їхніх родин і роботодавців, які 
змушені знаходити вихід із ситуації, 
поки їхні працівники захищають ін-
тереси держави. На одному із таких 
тренінгів побували й журналісти. 
Його у стінах Володимир-Волин-
ського міськрайонного центру за-
йнятості проводила кандидат психо-
логічних наук Оксана Соловей. 

— Як допомогти учасникам бо-
йових дій адаптуватися до мирного 

життя, до трудового колективу, які 
бар’єри можуть виникати на шля-
ху до такої адаптації після того, що 
вони пережили, — коротко описала 
тему тренінгу Оксана Анатоліївна. 
— Сьогодні будемо говорити про те, 
як правильно проводити співбесіди 
з учасником бойових дій, адже у лю-
дей, які повернулися звідти, інший 
діапазон емоційного реагування. 
Деякі роботодавці уже стикнулися 
з цією проблемою, бо частина хлоп-
ців, які мобілізовані у першу хвилю, 
вернулись і змушені приступати до 
професійного життя. Є частина пра-
цедавців, на яких це очікує. Тому за-
раз саме на часі такі тренінги. 

У той день тренінг відвідува-
ла юрисконсульт Володимир-Во-
линської школи-інтернату Оксана 
Мороз, адже у заклад прийняли на 
роботу двох жінок, які прибули зі 
Східної України. Одна працює тре-
нером із боксу, друга — на посаді ви-
хователя. Обоє мають сім’ї, живуть 
на найманих квартирах. Пані Окса-
на запевнила, що проблем при пра-
цевлаштуванні ніяких не виникало, 
нових працівниць тепло зустріли у 
колективі. 

На тренінг прийшла і начальник 
Володимир-Волинського відділення 
зв’язку УДППЗ «Укрпошта» Люд-
мила Туруцька, адже нещодавно у 
штат на посаду листонош прийняли 
також двох жінок зі Сходу. Однак, 
за її словами, проблеми не вщуха-

ють і, можливо, таких працівників 
буде більшати, тому потрібно знати 
всі психологічні тонкощі й нюанси 
співпраці з цими людьми. 

— Вони спочатку намагалися 
говорити українською, але не дуже 
виходило, — розповідає про нових 
працівниць пані Людмила. — Ми 
сказали, що і російською їх чудово 
розуміємо, тому ніякого мовного 
бар’єра не було. Вони швидко навчи-
лись, я задоволена їхньою роботою, 
думаю, що вони теж на нас не обра-
жені. Дівчата допомагали новопри-
булим хто чим міг: їжу, одяг із дому 
приносили. 

На ПАТ «Нововолинська швей-
на фабрика» також працює двоє 
дівчат зі Сходу. Познайомилися з 
18-річною Альоною Супрун. Дівчи-
на уже третій місяць на Волині. 

— Робота хороша, колектив хо-
роший, добре ставляться, спілкуюся 
зі всіма, ніхто не ображає, все добре, 
— каже Альона. — Проживаю в си-
ротинці біля автостанції. 

— Даєш собі раду? 
— Стараюся. 
— Які в тебе подальші плани? 
— Хотілося б йти вчитися, хочу 

стати перукарем. 
— Тобі не було страшно переїж-

джати на Західну Україну? 
— Ні, й не повинно бути страш-

но, тому що тут такі ж люди, як і на 
Сході. 

Одного працівника, який був на 

фабриці механіком, мобілізували до 
війська ще з весни. Директор Галина 
Максимець розповіла, що підпри-
ємство надало йому допомогу на 
закупівлю обмундирування. Також 
виділять гроші двом пораненим бій-
цям із Нововолинська. 

56 чоловіків мобілізовано із 
ПАТ «Володимир-Волинська птахо-
фабрика». 

— Ми зберігаємо середню заро-
бітну плату і робочі місця для всіх 
мобілізованих, — каже директор 
підприємства Аліна Сич. — Кож-
ному працівнику, який ішов у зону 
АТО, купували бронежилети 5-го 
ступеня захисту і каски, профінан-
сували купівлю одного реанімацій-
ного автомобіля, придбавали те-
пловізори, долучалися до ремонту 
військової техніки і свій транспорт 
частково віддали. Допомагаємо ма-
теріально сім’ям, рідні яких служать. 

Із нововолинського ТОВ «Кро-
носпан УА» мобілізували 16 фа-
хівців. Заміну їм вирішили шукати 
через залучення до роботи праців-
ників підрядних організацій. Як за-
уважив начальник виробництва Ві-
ктор Гаврилюк, на підприємстві 
працюють двоє чоловіків зі Сходу: 
один — на посаді інженера-гідрав-
ліка, другий — менеджера. До речі, 
вакансію інженера-гідравліка давно 
не мали можливості заповнити ква-
ліфікованим фахівцем. 

У готельно-ресторанному комп-
лексі «СІС», що у місті Нововолин-
ську, теж працевлаштовують людей, 
які вимушено перемістилися з оку-
пованої території. 

— Був такий період, що подали 
у центр зайнятості вакансію офіці-
анта, — розповіла директор Олена 
Мудрик. — Звідти направили до нас 
дівчину, Олю Арсентьєву, яка пере-
селилася зі Сходу. Ольга успішно 
пройшла стажування, і її прийня-
ли на основне робоче місце. Але у 
вересні дівчина виявила бажання 
звільнитися з роботи, оскільки по-
вернулася додому, щоб продовжити 
навчання. 

Загалом упродовж березня–лис-
топада до міських, міськрайонних і 
районних центрів зайнятості Волині 
звернулося 384 особи, які прибули 
зі Сходу й АР Крим. 127 набули ста-
тусу безробітного, і їм здійснювали 
пошук вакансій, які б підходили, а 
також надавали весь спектр адрес-
них соціальних послуг, передбаче-
них законодавством про зайнятість: 
охоплення профнавчанням, участь у 
громадських і тимчасових роботах 
тощо. Працевлаштовано 95 осіб. До-
помогу по безробіттю отримували 
88 безробітних. 

Людмила ПОЛІЩУК 

Три мільйони триста вісімдесят 
шість тисяч гривень — такою є 

вартість медичного устаткування 
й обладнання, яке планує закупити 
Територіальне медичне об’єднання 
Любомльського та Шацького ра-
йонів у рамках реалізації проекту 
«Розвиток транскордонного спів-
робітництва для покращення гро-
мадського стану здоров’я жителів 
Бєльського (Республіка Польща) 
та Любомльського (Україна) райо-
нів через програму здоров’я та по-
передження онкозахворюваності й 
туберкульозу» (Програма транскор-
донного співробітництва «Поль-
ща–Білорусь–Україна» на 2007–
2013 роки). Про це йдеться на сайті 
«Вісника державних закупівель». 

Закупити планують сім лотів: 
апарат ультразвукової діагностики, 
аналізатор газів крові й електро-
літів, аналізатор гематологічний, 
імуноферментний аналізатор, бак-
теріологічний аналізатор, мікро-
скоп бінокулярний із програмним 

забезпеченням для підключення до 
комп’ютера й обладнання для бакте-
ріологічної лабораторії. 

Однак наразі відкриті торги від-
мінені, оскільки Міністерство ре-
гіонального розвитку Республіки 
Польща у Варшаві ще не підготувало 
відповідної документації. 

Як повідомила юрист Територі-
ального медичного об’єднання Лю-
бомльського та Шацького районів 
Яна Кирилюк-Гуж, згідно з укра-
їнським законодавством, відміна 
торгів мотивується «відсутністю по-
дальшої потреби у закупівлі товарів, 
робіт та послуг», що і вказано у «Ві-
снику держзакупівель» від 21 листо-
пада. 

«Насправді ж відкриті торги 
просто відкладені, а лоти, які пла-
нуємо закупити, не мають життєвої 
необхідності в цей час, хоча їх по-
треба залишається актуальною. І ми, 
звісно, зацікавлені ці торги провес-
ти і закупити важливе обладнання 
за кошт закордонного гранту, коли 

всі документи будуть готовими», — 
сказала юрист. 

Моніторинг державних заку-
півель фінансується міжнародним 
фондом «Відродження». 
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Дефіцит держбюджету 
з початку року зріс до 
53,8 мільярда гривень 
Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів 
України. «Дефіцит державного бюджету за січень–жов-
тень 2014 року становив 53 776,7 млн грн, що відпо-
відає 60,9% річного планового показника», — йдеться 
у повідомленні. Як зазначається, річний плановий 
показник зі змінами — 88 млрд 374,5 млн грн. Зведе-
ний бюджет за січень–жовтень 2014 року виконано із 
дефіцитом у сумі 46 млрд 158,3 млн грн. 

Підприємства в зоні АТО 
щомісяця боргують державі 700 
мільйонів гривень 
Починаючи з вересня, заборгованість за електроенергію 
на територіях, що перебувають у зоні АТО, щомісячно 
становить 700 млн грн. Про це заявив в. о. міністра енер-
гетики та вугільної промисловості України Юрій Продан, 
передає «Еспресо.TV». «Це страшні цифри», — заявив 
Продан. Нагадаємо, Міненерго вирішило із 28 листопада 
зупинити свої підприємства в зоні АТО. 

150
стільки мільйонів євро кредиту 
отримає Україна від Європей-
ського інвестиційного банку 
(ЄІБ) на модернізацію газопро-
воду Уренгой–Помари–Ужго-
род. Про це розповів Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк. 
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На теренах області стартував 
проект сприяння економіч-

ному зростанню регіону, в рам-
ках котрого вдасться оновити 
мережу меліоративних каналів. 
Варто зауважити, що відповідну 
ініціативу реалізовуватимуть за 
фінансової підтримки Європей-
ського Союзу. Увага до проекту 
прикута ще й тому, що ним пе-
редбачено не лише відновлення 
240 км меліоративних каналів, 
що надзвичайно важливо, а 
й розроблення рекомендацій 
щодо ведення сільського гос-
подарства на осушених землях, 
проведення моніторингових до-
сліджень задля запобігання де-
градації ґрунтів на відповідних 
ділянках. Бюджет чималий — 
1 млн 46 тис. євро. Тож, почина-
ючи з вересня наступного року, 
фахівці візьмуться до справи. За 
попередніми прогнозами, завер-
шать роботи до осені 2016-го. 

Про це пише Олена Оксенчук 
на своїй сторінці у соцмережі 

«Вконтакте». 
«Шановні вагітні та жінки 

Луцька, нашу жіночу консульта-
цію пан Кошель Ф. Г. (начальник 
управління охорони здоров’я 
Луцької міської ради) хоче за-
крити! Вагітних, за його планом, 
оглядатимуть сімейні лікарі у 
поліклініках, які протягом дво-
тижневого стажування «будуть 
мати необхідну кваліфікацію», 
досвід та знання. Крім того, тепер 
нам доведеться стояти в чергах 
разом із хворими на різноманіт-
ні хвороби (не виключено, що і 
небезпечні для вагітних) і т. д.! 
Натомість приміщення жіночої 
консультації буде відведене для 
приватних прийомів лікарів. 

Прохання небайдужих долу-
читися до протесту і захистити 
свої інтереси! 067-117-37-75, Оле-
на», — йдеться у повідомленні. 

Апарат ультразвукової діагностики

Вночі 26 листопада невідомі 
особи проникли з двору в ад-

міністративне приміщення УМВС 
України в Рівненській області, що 
на вулиці Хвильового, 2, та вчи-
нили крадіжку зі службового ка-
бінету слідчого, повідомляє СЗГ 
УМВС. 

Встановлено, що зникло понад 
130 кг каміння, зовні схожого на 

бурштин-сирець, а також купюри 
номіналом по 100 на загальну суму 
вісімдесят тисяч, зовні схожі на 
долари США. 

«За інформацією бурштино-
копачів, кілограм янтарю-сирцю 
коштує в середньому 2 тис. дол.», 
— зазначили на сайті «ЧаРівне». 

Відомості за вказаним фактом 
внесли до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за ознаками 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримі-
нального кодексу України (кра-
діжка чужого майна, поєднана з 
проникненням у приміщення), 
санкція якої передбачає позбав-
лення волі на строк від 3 до 6 ро-
ків.

Наразі в управлінні в Рівнен-
ській області працює комісія МВС, 
яка встановлює всі факти й обста-
вини та за результатами якої бу-
дуть прийняті відповідні рішення.  

Медичний центр закупить обладнання на три мільйони 

У Луцьку планують 
закрити жіночу 
консультацію. 
Натомість вагітних 
оглядатимуть 
сімейні лікарі 

18-річна переселенка зі Сходу Альона Супрун влаштувалася на роботу на Нововолинську швейну фабрику

У Рівному обікрали обласну міліцію на 
сотні тисяч доларів

Регіон
На Волині 
мають намір 
відновити 240 км 
меліоративних 
каналів 

У трудових колективах Волині переселенці 
зі Сходу почуваються комфортно 


