
В Україні здійснюється відшкоду-
вання підприємствам та організа-
ціям середньомісячної заробітної 
плати за осіб, які були призвані під 
час мобілізації. Відповідна поста-
нова Кабінету Міністрів України 
№ 105 прийнята 4 березня 2015 
року. Однак нещодавно до зазна-
ченого нормативно-правового акту 
внесені зміни. Зокрема, відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів 
України від 4 листопада № 911 
вступив у дію новий порядок ви-
плати компенсації підприємствам, 
установам, організаціям у межах 
середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період. 

Детально про ці нововведення в 
ході оперативної наради 16 листопа-
да поінформувала директор депар-
таменту соціального захисту насе-
лення облдержадміністрації Оксана 
Гобод. 

За її словами, внесено зміни до 
постанови в частині визначення 
категорій громадян, на які поширю-
ється дія вказаного документа:

— Дія цієї постанови поширю-
ється на громадян України, які, по-
чинаючи з 18 березня 2014 року, 
були призвані на військову службу 
за призовом під час мобілізації, на 
особливий період; тих, хто з 8 лю-
того 2015 року був прийнятий на 
військову службу за контрактом у 

разі виникнення кризової ситуації, 
що загрожує національній безпеці, 
оголошення рішення про прове-
дення мобілізації та (або) введення 
воєнного стану; громадян, які з 11 
червня 2015 року були призвані на 
строкову військову службу, а також 
призвані на військову службу під 
час мобілізації, на особливий пері-
од та які підлягають звільненню з 
військової служби у зв’язку з ого-
лошенням демобілізації, але продо-
вжують військову службу у зв’язку з 
прийняттям на військову службу за 
контрактом. 

Окрім того, для отримання ком-
пенсації з бюджету середнього за-
робітку підприємства, установи та 
організації подають щомісяця до 15 

числа органові соціального захисту 
населення звіти про фактичні витра-
ти на виплату компенсації з бюджету 
середнього заробітку працівникам 
за встановленою формою, погодже-
ні районним (міським) військовим 
комісаріатом або військовою части-
ною, що здійснювали призов праців-
ників на військову службу, в частині 
підтвердження призову та прохо-
дження військової служби.

Усі необхідні документи органі-
зації повинні подати не пізніше 15 
грудня цього року. 

— Оскільки часу залишилося 
зовсім мало, прошу максималь-
но активізувати інформаційно-
роз’яснювальну роботу в цьому на-
прямку, — наголосив Гунчик. 

Шановні лучани!
Щиро дякую вам за те, що вдру-

ге довірили мені посаду Луцького 
міського голови. Дякую кожному, 
хто прийшов на виборчі дільниці 
та висловив свою громадянську 
позицію. Завдяки вашій підтримці 
я здобув впевнену перемогу. 

Вибори закінчилися. Попе-
реду тривала та копітка щоденна 
робота. Сподіваюсь на вашу по-
дальшу підтримку, на вашу творчу 
ініціативу, на ваш досвід. Пере-
конаний, що разом нам вдасться 
зробити наше місто ще кращим, 
ще комфортнішим, ще неповтор-
нішим.

Зі свого боку, обіцяю вам і на-
далі працювати на благо громади 
— чесно та самовіддано.

І нехай допоможе нам Бог! 

З повагою
Луцький 
міський 

голова 
Микола 

РОМАНЮК

На Яворівському полігоні вій-
ськові 128 бригади, яких пе-

ревели із зони АТО сюди для під-
вищення боєздатності, живуть 
у жахливих умовах — без тепла, 
світла, у наметах, які протікають, 
та в болоті. Фото з полігону опри-
люднили самі ж бійці. Тож замість 
того, щоб підвищити боєздатність, 
військові мерзнуть та хворіють. 
Проте командування полігону 
запевнило, що солдати живуть у 
пристойних умовах.

«Я скажу, що буває так, що не-
очікувано прибуває багато людей, 
у нас, можливо, не вистачає місць 
для їхнього розміщення. Сказати, 
що все так погано, можливо, я б не 
сказав, ви хочете «згустити фар-
би», — пояснив підполковник ЗСУ, 
професор Національної академії 

сухопутних військ Сергій Задері-
єнко.

Тим часом у Львові в тепло-
му кабінеті, а не на полігоні, пре-
зентували якісну зимову та теплу 
форму українські й американські 
військові. Американські десант-
ники похвалилися сімома видами 
зимового екіпірування.
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СБУ затримала ще одного 
спільника Януковича
Співробітники Служби безпеки України спільно 
з прикордонниками затримали в районі міста 
Курахове на Донеччині Геннадія Герасименка, 
який перебував у загальнодержавному розшуку. 
Герасименко в 2007 році був директором ТОВ 
«Медінвесттрейд». Саме цьому підприємству 
було передано державний комплекс «Межигір’я» 
в селі Нові Петрівці. Це був один із етапів оборуд-
ки з привласнення резиденції екс-президентом 
Януковичем, повідомляє прес-центр СБУ.

Вертоліт, що розбився в 
Словаччині, міг перевозити 
контрабанду
У посольстві України в Словацькій Республіці 
припустили, що український цивільний вертоліт, 
який розбився в Словаччині, перевозив сигарети 
контрабандним шляхом. Про це повідомили в 
посольстві України в Словаччині. «Кому належить 
вертоліт — поки що вивчаємо», — зазначили в 
посольстві. Нагадаємо, український цивільний 
вертоліт зазнав аварії на сході Словаччини.

20
на стільки гривень до кінця листопада 
можуть підвищитися роздрібні ціни на 
цукор, а до Нового року — до 25 грн/кг.
Такі прогнози експертів.

3

На Яворівському полігоні солдати 128-ї 
бригади живуть у болоті та на холоді Таксист, який збив школяра, хоче, щоб 

мама хлопчика оплатила ремонт авто

Підприємствам компенсують 
зарплату мобілізованих 
працівників

Події

У Луцьку таксист, який нещо-
давно збив восьмикласника, 

вимагає, щоб мама хлопчика опла-
тила ремонт авто. Про це розпові-
ла мама потерпілої дитини Ната-
лія Ліщук.

Як відзначив слідчий слідчого 
відділу Луцького відділу поліції 
Сергій Ткачук, повідомлення про 
ДТП надійшло в чергову частину.

«На місці події було встановле-
но, що водій автомобіля «Део», міс-
цевий житель 1966 року народжен-
ня, рухаючись по вулиці Львівській 
у напрямку вулиці Володимир-
ської, допустив наїзд на пішохода 
2002 року народження, учня школи 
№ 2. Останній був госпіталізований 
у Волинську обласну дитячу клініч-
ну лікарню та проходить курс ліку-
вання», — сказав Ткачук.

Мама потерпілого хлопчика 
переконує, що її син отримав пе-
релом плеча та травму коліна. За її 
словами, хлопчик переходив доро-
гу на пішохідному переході.

«Там у слідчого написано, що 
моя дитина неправильно перехо-
дила дорогу. Я не можу зрозуміти, 
як можна перейти неправильно 
дорогу на переході, якщо перша 
машина пропустила, а друга зби-
ла», — сказала Ліщук.

Водій таксі Сергій Круг, який 
збив школяра, стверджує, що той 
переходив дорогу за межами пере-
ходу.

«Він переходив дорогу за 10-15 
метрів від пішохідного переходу. 
Вискочив з-за машини», — ствер-
джує таксист.

Ведеться слідство.

Міський голова Микола Романюк 
подякував лучанам за виявлену довіру

У Луцьку тривають 
ремонтні роботи 
доріг

Представники духовенства, на-
уковці, освітяни та представ-

ники громадськості зібралися на 
науково-практичну конференцію, 
присвячену славетному митро-
политові Андрею Шептицькому 
у Володимирі-Волинському. Тема 
заходу — формування основ хрис-
тиянської моралі на прикладі жит-
тя та діяльності видатного україн-
ця.

Постать митрополита досі 
неоднозначно сприймається в 
українському суспільстві. На за-
ході країни, де під проводом слуги 
Божого Андрея розвивалась Укра-
їнська Греко-Католицька Церква, 
його шанують як духовного про-
відника, мецената, культурного 
діяча, праведника. На сході ж усе 
ще живий стереотип, який старан-
но формувала радянська ідеологія. 
Для них митрополит — відступ-
ник, котрий зрадив таїну сповіді, 

співпрацював із фашистським 
режимом, декларував свою лояль-
ність до Сталіна.

Місіонерський шлях Андрея 
Шептицького можна виміряти ти-
сячами кілометрів. Візити до Ка-
нади, США, Бразилії, Аргентини. 
Йому по праву належить титул 
Народного Посла, отриманий від 
тодішнього американського Пре-
зидента Воррена Ґ. Гардінга. Як 
член Галицького сейму, Палати 
панів у Відні він відстоював право 
українців на самостійність.

Цьогоріч українська спільнота 
відзначає 150-річчя з дня наро-
дження митрополита. У конфе-
ренції, приуроченій до цієї дати, 
взяли участь: Мар’яна Миць, кан-
дидат історичних наук, отець Те-
офіл з греко-католицького храму 
Святого Йосафата м. Володимира-
Волинського та вчителі історії, по-
відомляє сайт «Буг».

Українського митрополита Андрея 
Шептицького зарахують до лику святих

Фахівці-експерти Державно-
го агентства з питань елек-

тронного урядування України та 
Державної архітектурно-будівель-
ної інспекції України визначили 
Волинську область як пілотну з 
упровадження електронної адмі-
ністративної послуги «Реєстрація 
декларації про готовність об’єкта 
до експлуатації». 

Аби отримати адміністратив-
ну послугу, необхідно подати від-
повідні документи через портал 
www.e-dabi.gov.ua. За результатом 
надання адміністративної послуги 
слід звернутися в ЦНАП м. Луць-
ка.

Після внесення змін до чин-
ного законодавства щодо прак-
тичного застосування результатів 

надання адміністративних послуг 
у формі електронних документів 
послуга надаватиметься повністю 
в електронному вигляді.

Довідково:
10 листопада 2015 року від-

ділом ІТ апарату облдержадмі-
ністрації проведено навчання з 
представниками інспекції архі-
тектурно-будівельного контр-
олю в області. Заступник голови 
Державного агентства з питань 
електронного урядування Украї-
ни Олексій Вискуб повідомив, що 
офіційний початок проекту — 16 
листопада 2015 року. Облдержад-
міністрації надано відеоролик із 
метою популяризації проекту се-
ред населення шляхом його розмі-
щення на телебаченні, в Інтернеті.

На Волині реалізують новий пілотний 
проект

У західних областях 19 лис-
топада прогнозують хмарну по-
году з проясненнями, невеликий 
дощ. Температура повітря вно-
чі +5...+7 °C, вдень +8...+ 10°C. 
20 листопада хмарно, місцями 
сильний дощ. Вночі +4...+6 °C, ден-
на температура +8...+10 °C. 21 лис-
топада прогнозують хмарну по-
году й сильний дощ. Температура 
вночі +6...+8 °C, вдень +7...+9 °C. 

У північних регіонах 19 лис-
топада впродовж дня очікується 
хмарна погода з проясненнями, 
невеликий дощ. Температура 
вночі +5... +7 °C, вдень +7...+9 °C. 
20 листопада хмарно з прояс-
неннями, місцями сильний дощ. 
Вночі +4...+6 °C, вдень +8...+10 °C. 
21 листопада синоптики прогно-
зують хмарну погоду, дощити-
ме. Нічна температура +5...+7 °C, 
денна становитиме +8...+10 °C.

У Києві 19 листопада обі-
цяють хмарну погоду, невели-
кий дощ. Нічна температура 
+5...+7 °C, денна +8...+10 °C. 20 

листопада синоптики прогнозу-
ють хмарну погоду з прояснен-
нями, дощ. Вночі +6...+8 °C, вдень 
+8...+10 °C. 21 листопада хмарно, 
сильний дощ. Температура вночі 
+4...+6 °C, вдень +6...+8 °C. 

У східних регіонах 19 листо-
пада хмарно, йтиме дощ. Вночі 
+4...+6 °C, вдень +7...+9 °C. 20 лис-
топада хмарно з проясненнями, 
дощ. Нічна температура +4...+6 °C, 
вдень +8...+10 °C. 21 листопада 
хмарно з проясненнями, невели-
кий дощ. Вночі +5...+7 °C, вдень 
+8...+10 °C.

У південних областях 19 лис-
топада синоптики прогнозують 
ясну погоду, без істотних опадів. 
Температура вночі становити-
ме +8...+10 °C, вдень +13...+15 °C. 
20 листопада хмарно з прояснен-
нями, переважно без опадів. Вно-
чі +5...+7 °C, вдень +13...+15 °C. 
21 листопада мінлива хмар-
ність, без істотних опадів. Ніч-
на температура +6...+8 °C, денна 
+11...+13 °C.

 ПОГОДА

На цьому наголосив під час опе-
ративної наради міський голо-

ва Микола Романюк. Поки погодні 
умови дозволяють, потрібно мак-
симально доробити ремонт вулиць, 
прибудинкових територій тощо, — 
сказав він.

Крім того, за його словами, на-
гальним є й питання ремонту зливо-
вої каналізації на проспекті Відро-
дження, 14, що дозволить уникнути 
підтоплень.

Також Микола Романюк розпо-
вів, що й надалі триватиме робота із 
залучення коштів на впровадження 
енергоощадних заходів. Він зазна-
чив, що в попередні роки в еконо-
міку міста було залучено 660 млн 
грн інвестицій, з яких 237 млн — це 
грантові кошти. Днями відбулася зу-
стріч із представниками Північної 
екологічної фінансової корпорації 
НЕФКО. Корпорація вже надавала 
нам кредит, який був спрямований 
на впровадження енергоощадних за-
ходів у бюджетних закладах. Нині ж 
ведеться мова про отримання 5 млн 
євро кредитних коштів під вигідні 
відсотки. Також є можливість отри-
мати 2–2,5 млн євро гранту. Микола 
Романюк зазначив, що ці кошти теж 
планують спрямувати на енергозбе-
реження в бюджетній сфері, зокре-
ма, встановлення ІТП, заміну вікон, 
утеплення дахів, фасадів тощо. Це 
буде орієнтовно 40 об’єктів. У першу 
чергу робитимуться ті установи, де є 
великі енерговтрати. 


