
22 листопада в Києві бійці ба-
тальйону ОУН взяли штурмом 

будинок Ахметова. Добровольці ді-
яли під проводом комбата Миколи 
Коханівського. Учасники штурму 
скандували «Банду геть!» та за-
являли, що Ахметов співпрацює з 
сепаратистами, інформує «Новово-
линськ діловий».

Розповідає Микола Коханів-
ський: 

— Друзі, 22 листопада промину-
ло. Мій погляд на подію.

Вчора о 6.30 мені зателефонува-
ла Тетяна Близнюк і повідомила, що 
заарештували політпереслідуваного 
бійця Добробату ОУН Сергія Бойка, 
тримають у відділку на вул. Хоривій, 
20. Що ж, викликав таксі й поїхав 
до відділку. Біля відділку вже були 
активісти. Ми ж планували о 10.00 
провести в себе в офісі засідання 
проводу Добровольчого руху ОУН. 
Довелося кликати всіх членів прово-

ду під відділок, там провели виїзне 
«застояння» проводу.

О 12.00 всі вже були на Майдані, 
де Сергій Мельниченко встановив 
сцену з «озвучкою». Щиро дякую 
другові Сергію за плідну співпрацю.

Виступали добровольці, поети, 
співаки, громадські активісти, від-
бувалося традиційне для Майдану 
віче. Я ж говорив про Революцію, 
пояснив, що зараз на Майдані близь-
ко 1000 людей, з такою кількістю 
штурмувати щось — це неправиль-
но. Тому закликав йти й забирати 
Сергія Бойка від «ментів», це в такій 
нашій кількості реально можливо.

Прямуючи до відділку, запро-
понував українцям зайти в гості 
до ворога Української Нації Рената 
Ахметова. Зайшли, трохи поганяли 
охорону, походили по поверхах, пе-
редали Ахметову, аби забирався з 
України, поки живий. Ми прийняли 
рішення не робити погром, хоча й 

хотілося. Може, це було невірно, але 
так вирішили. До того ж, головною 
метою було — забрати Сергія Бойка 
«Сміливого».

Бойка на той час перевели до Пе-
черського суду. Ми повернули туди. 
Суд був оточений спецпризначенця-
ми. Але за дві години Бойка відпус-
тили: влада не захотіла гнівити укра-
їнців. Народ отримав хай невелику, 
але перемогу в цей день.

Мені (і не тільки мені) муляє очі 
цей офіс Ахметова на Десятинному 
провулку. Є якесь відчуття незавер-
шеності. Тому, друзі, запрошую всіх 
наступної неділі на Майдан, прове-
демо Віче, зайдемо ще раз до Ахме-
това… А, власне, треба просто за-
крити його представництва в Києві. 
Мені відомо дві будівлі, які належать 
Ахметову в Києві: це офіс «СКМ» на 
Десятинному провулку, навпроти 
МЗС, і приватний будинок на вул. 
Андріївський узвіз, 32.
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В Україні затримано члена 
терористичної організації 
«Фронт ан-Нусра»
Уродженець однієї з колишніх республік СРСР 
перебував у міжнародному розшуку. У 2013–2014 
роках брав участь у сирійському військовому 
конфлікті в складі угруповання «Джейш-Аль-
Мухаджирин-валь-Ансар», яке входить до складу 
«Фронт ан-Нусра». Зловмисник прибув до України, 
звідки з підробленим паспортом намагався 
потрапити до однієї з країн Близького Сходу.

Луцька художниця продає картини, 
щоб врятувати хвору дитину

Нафтотрейдери 
очікують падіння цін у 
березні 2016 року
За різними оцінками, пропозиція нафти 
на світовому ринку перевищує попит на 
0,7–2,5 мільйона барелів на добу, і аналітики 
пророкують, що надлишок збережеться 
значну частину 2016 року. Трейдери 
готуються до чергового падіння цін у березні 
2016 року, чекаючи незвично теплу зиму і 
зростання поставок іранської нафти.

Бійці батальйону ОУН поганяли 
охорону Ахметова 

Витрати на заробітну плату переселенцям 
компенсуватимуться

Луцька художниця Наталя 
Грабовецька організува-

ла благодійний аукціон, на 
якому продаватиме свої кар-
тини. Усі зібрані кошти під-
уть на лікування 8-місячної 
Тетянки, в якої лікарі вияви-
ли гострий мієлобластний 
лейкоз. Дитина потребує лі-
кування за кордоном, а саме 
трансплантації кісткового 
мозку від неродинного до-
нора.

Наталя розповідає, що 
малювала картини протягом 
двох років. Проте зараз вирі-
шила продати їх, аби допомог-
ти дитині.

«Всі ці картини я писала 
для того, щоб у майбутньому 
зробити виставку. А потім 
прийшла ідея зробити вистав-
ку благодійною. Дивлячись 
на ту армію волонтерів,  яка 

зараз є, я не змогла вчинити 
по-іншому», — зазначили ху-
дожниця.

«Так трапилося, що зна-
йшлася дівчинка. Її звати 
Тетянка і в неї лейкемія. Їй 
потрібна трансплантація кіст-
кового мозку. Батьки вже до-
мовилися про те, що операція 
буде проходити за кордоном. 
Усе питання полягає в грошах. 
Сума величезна», — говорить 
Наталя.

Сам аукціон відбувати-
меться в соціальній мережі 
Facebook. На ньому буде пред-
ставлено 12 картин. Вартість 
картини — від 4 тисяч гри-
вень. Арт-виставка картин 
стартувала в неділю, 22  лис-
топада. 

Допомогти хворій дитині 
можна, перерахувавши кошти 
на карту «ПриватБанку» тата: 
4149 4978 4768 0818 Антонець 
Олександр Сергійович.

25 вересня 2015 року набула 
чинності постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 08.09.2015 № 
696 «Про затвердження Поряд-
ку здійснення заходів сприяння 
зайнятості, повернення коштів, 
спрямованих на фінансування та-
ких заходів, у разі порушення га-
рантій зайнятості для внутрішньо 
переміщених осіб», яка надає до-
даткових стимулів роботодавцям 
працевлаштовувати внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО).

Так, документом передбачено 
надання роботодавцям компен-
сації витрат на оплату праці за 
працевлаштованих безробітних 
переселенців, а також витрат на 
їх перепідготовку чи підвищення 
кваліфікації.

Служба зайнятості компенсу-
ватиме роботодавцю витрати на 
оплату праці безробітного пере-
селенця, направленого з центру 
зайнятості, якщо роботодавець 
забезпечить роботою працівника 
протягом періоду, що перевищує 
тривалість виплати у два рази. 
Тобто, роботодавець має забез-
печити зайнятість таких осіб про-
тягом удвічі більшого періоду, ніж 
виплата компенсації (наприклад, 
строковий договір укладено на 6 
місяців, компенсація виплачуєть-
ся 3 місяці).

Варто зазначити, що відшко-
дування відбувається за умови 
оплати праці не вище середнього 
рівня заробітної плати, що склався 
у відповідному регіоні за минулий 
місяць. Компенсуються витра-
ти не більше 6 місяців, але якщо 
йдеться про переселенців з числа 
категорій громадян, які мають до-
даткові гарантії зайнятості (особи, 
які мають дітей до 6 років або ви-
ховують без подружжя дітей до 14 
років чи дітей-інвалідів), термін 
відшкодування може збільшитись 
на період до 12 місяців. Тривалість 
компенсації визначається рішен-
ням регіональних координаційних 

комітетів сприяння зайнятості за 
погодженням з відповідними під-
розділами державної служби за-
йнятості областей або м. Києва.

Крім того, роботодавцю, який 
працевлаштовує зареєстрованих 
безробітних з числа ВПО строком 
понад 12 місяців, компенсуються 
витрати на перепідготовку та під-
вищення кваліфікації таких осіб. 
Сума компенсації встановлюється 
в межах вартості навчання, але не 
може перевищувати десятикрат-
ний розмір прожиткового мініму-
му для працездатних осіб.

Зазначеною постановою також 
передбачається компенсація ви-
трат зареєстрованим безробітним 
з числа внутрішньо переміщених 
осіб на переїзд до місця працевла-
штування та проходження медич-
ного огляду, якщо це необхідно 
для працевлаштування.

Фінансування цих заходів 
здійснюватиметься коштами Фон-
ду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування 
України на випадок безробіття та 
Фонду соціального захисту інвалі-
дів України (у разі працевлашту-
вання безробітного інваліда). У 
разі звільнення такого працівника 
за ініціативи роботодавця або за 
згодою сторін до закінчення вста-
новленого терміну збереження га-
рантій зайнятості, роботодавець 
має повернути суму виплачених 
коштів у повному обсязі.

Більш детальну інформацію 
про Постанову Кабінету Міністрів 
можна отримати у будь-якому 
центрі зайнятості.

Луцькі комунальники переймали в 
поляків досвід переробки сміття 

Від сьогодні Луцька міська рада 
активізує співпрацю з усіма 

містами-партнерами. Реалізація 
спільних проектів, обміни досві-
дом, наповнення реальним зміс-
том партнерських угод у першу 
чергу стосуються діяльності кому-
нальних підприємств та установ.

Тому ініціатива отримати досвід 
міста-партнера Луцька — Жешува 
в процесі збору твердих побутових 
відходів та подальшої їхньої пере-
робки була підтримана як міським 
головою Миколою Романюком, так 
і Президентом Жешува Тадеушом 
Ференсем.

Під час ознайомлювального ві-
зиту делегація комунального під-
приємства «Луцькспецкомунтранс» 
мала можливість ознайомитися з 
досягненнями в процесі створення 
комфортного середовища для жи-
телів міста Жешув у сфері надання 
житлово-комунальних послуг, огля-
нути роботу сортувальної лінії та 
комунального підприємства MPGK, 
яке здійснює збір та вивезення твер-

дих побутових відходів.
Сьогодні в місті Жешув сміття 

збирається окремо в контейнери та 
поділяється на суху та мокру фрак-
ції, а також окремо мешканці збира-
ють скляну тару та змішані відходи. 
Окрім цього, в місті працюють пунк-
ти селективного збору відходів (упа-
ковки з пластику, паперу та картону, 
скла та металевих банок), мобільні 
пункти збору небезпечних відходів 
(люмінесцентні лампи, використані 
батарейки, засоби захисту рослин, 
фарби, лаки тощо), а також пункти 
утилізації відходів побутової елек-
троніки (холодильники, пральні 
машини, телевізори та інше). Зелені 
та інші біологічно активні відходи 
компостують та використовують у 
подальшому в садово-парковому 
або сільському господарствах.

Отриманий досвід дасть змогу 
працівниками комунального під-
приємства «Луцькспецкомунтранс» 
впровадити новітні технології про-
цесу збору та утилізації сміття в 
місті. 

Та запропонували йому забиратися з України, поки живий 

Роботодавці Волині 
запрошують на роботу!

За довідками з питань працевлаштування 
звертатися за телефоном:(0332) 719500, (0332) 
719589.

  Підприємець Стащук Ірина Остапівна запрошує на ро-
боту дизайнера тканини, заробітна плата 1500 грн. Адре-
са: Луцьк, проспект, Волі, 3, «СВІТ ГАРДИН», т. 0332723139.

  ТЗОВ «МІЛІУСА» запрошує на роботу: директор 
технічний, заробітна плата 2500 грн; виконавець робіт, 
заробітна плата 2200 грн. Адреса: м. Луцьк, вул. Польова, 
43, тел. 0332-24-01-25.

  ПП «ЕНЕРГО-СВІТ» запрошує на роботу електромонтаж-
ника з освітлення та освітлювальних мереж, заробітна 
плата 1397 грн. Адреса: Луцьк, проспект, Волі 4б, офіс №5, 
тел. 284897

  Підприємець Гонтар Ігор Васильович запрошує на робо-
ту: технолог (виробництво ковбасних виробів), заробітна 
плата – 5000 грн.; завідувач складу, заробітна плата – 3000 
грн.; готувач фаршу, заробітна плата – 3000 грн.; форму-
вальник ковбасних виробів, заробітна плата – 3000 грн. 
Контактні дані: Луцький р-н, с. Підгайці, вул. Дубнівська, 
51А, тел. (050) 6754138. Тел: 719500, 719589.

  ВРУДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному бу-
дівництву» запрошує на роботу головного бухгалтера, за-
робітна плата – 2560 грн. Адреса: м. Луцьк, вул. Конякіна, 
2, телефон (0332) 788499, Тел.:(0332) 719500, (0332) 719589.

  Підприємець Кононова Ірина Анатоліївна запрошує на 
роботу: продавець непродовольчих товарів, заробітна 
плата – 1400 грн.; монтажник, заробітна плата – 3500 грн. 
Адреса: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1, ринок «За-
вокзальний», контейнер № 1108, тел. (050) 3781470, (050) 
2646222, (0332) 784969. 

  Комунальний заклад «Луцький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» запрошує на 
роботу завідувача відділення, заробітна плата – 1378 грн. 
За довідками з питань працевлаштування звертатися за 
телефоном: 719500, 719589. Луцький район, с. Липини, 
вул. Теремнівська, 100, тел. (0332) 253756. 

Більше інформації про вільні робочі місця 
та вакантні посади на сайтах державної служби 
зайнятості www.trud.gov.ua, www.dcz.gov.ua/vol 
та за телефоном:(0332) 719500, (0332) 719589.


