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В Одесі у волонтера 
випустили п’ять куль 
В Одесі пізно ввечері невідомі розстріляли 35-річ-
ного чоловіка. Як повідомляє прес-служба ГУ МВС 
в Одеській області, інцидент стався на вулиці Кос-
монавтів у Малиновському районі міста. Чоловік 
отримав вогнепальні поранення у під’їзді будинку. 
Постраждалого було госпіталізовано до лікарні. 
Водночас ЗМІ повідомляють, що це волонтер од-
нієї з благодійних організацій. У нього випустили 
п’ять куль. За інформацією ТСН, нині він проопе-
рований та перебуває у тяжкому стані. 

Бюджетні установи 
та підприємства платитимуть 
за газ на 19% менше 
Відтепер промислові підприємства та бюджетні установи 
платитимуть за газ на 19,1% менше — замість 8,9 тис. грн 
за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, цільової над-
бавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання) 
буде 7,2 тис. грн. Відповідне рішення ухвалила Національ-
на комісія, що здійснює державне регулювання в сфері 
енергетики та комунальних послуг. 

3536
стільки гривень на місяць про-
тягом січня–лютого 2015 року 
становила середня зарплата по 
Україні. Про це повідомили у 
Державній службі статистики. 
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Головний міліціонер області нагородив 
самооборонівців 

Держслужбовців поділять на три категорії 

Регіон

Нововолинський підприємець 
Олександр Богдан започаткував 
виробництво саперних «кішок», які 
вдосконалив та доробив. Пристрій 
призначений для знешкодження 
протипіхотних і танкових мін, 
саморобних виробів із натяжними 
датчиками, а також розтяжок. 

Спочатку чоловік виготовляв 
засоби розмінування самотужки. 
Волонтер і підприємець Андрій Ря-
занов, дізнавшись про захоплення 
Сашка, не тільки вирішив допомог-
ти, а й організував виробництво 
пристроїв та їх реалізацію. Але за-
мовлень, на диво, виявилося так 
багато, що хлопці не встигають їх 
виконувати і шукають охочих допо-
могти. Адже «кішки» нерідко ряту-
ють життя бійцям на Сході. 

Ця нехитра на перший погляд 
конструкція вагою близько 250 гра-
мів спасла не одного нашого хлопця 
на Донбасі. Першими, хто випробу-
вав її, були бійці батальйону «Ай-
дар». 

— Айдарівець Микола, якому ми 
передали «кішки», розповів таку іс-
торію, — ділиться Андрій Рязанов. 
— Хлопці вирушили на бойове за-
вдання. Раптом побачили, як щось 
виблискує на землі. Вирішили пе-
ревірити і закинули «кішку». І тут 
стався вибух. Бійці змушені були 
повернутися, так як їх почув ворог, 
а з іншого боку — вдалося врятува-
ти не одне життя. Коли я побачив, 

як Сашко вручну робить конструк-
цію, не задумуючись став із ним до 
роботи. Проте згодом зрозумів, що 
потрібні відповідне обладнання та 
додаткові руки, тому звернувся на 
завод СТО. Там допомогли у порізці 
та фрезеруванні, а далі — у технікум 
до слюсарів. Майстри Сергій Гераси-
мюк, Андрій Кінах та Василь Мацюк 
зацікавилися виробами і залучили 
до їх виготовлення студентів, які 
проходять практику. Хлопцям стало 
цікавіше відвідувати практичні за-
няття, так як знали, що роблять ко-
рисну справу та бачать кінцевий ре-
зультат. А ще було цікаво дивитись, 
як дівчата допомагали. Їм довелося 
добряче попсувати свій ідеальний 
манікюр, але вони були задоволені. 
Крім студентів, до роботи підклю-
чився підприємець «ДЕНК ТПР» і 
депутат міської ради Едуард Суднік. 
Він допоміг із металом та нарізкою 
заготовок. Хотілося б, щоб до ви-
робництва «кішок» долучилось яко-
мога більше людей, адже замовлень 
багато, а ми не встигаємо. А ці при-
строї дуже чекають на Сході. 

— Якби не Андрій, який узявся 
допомагати, мені було би важко, — 
каже Сашко Богдан. — За три дні 
встигав робити усього дві «кішки». 
А сьогодні справи пішли швидше. 
Загалом мені вдалося виготовити 
кілька десятків, Андрію — більше 
п’ятдесяти. Кількадесят таких при-
стосувань ми передали журналіс-
там каналу ICTV, які їхали у зону 

АТО. Відмінність нововолинських 
«кішок» від аналогового пристрою 
полягає у тому, що вони працюють 
у будь-якому місці. Прорізи, які є 
на пристрої, зачіпляють нитку роз-
тяжки — і снаряд підривається без 
шкоди для бійця. А ще на кожній 
із них викарбуваний герб України. 
Крім «Айдару», ми передали наші 
винаходи саперам 14-ї ОМБР, при-
кордонникам Луцького гарнізону, 
«Афганській сотні». Хлопці на пере-
довій були вдячні та попросили ще, 
але, як казав Андрій, ми не встигає-
мо виготовляти, бо замовлень дуже 
багато, а робочих рук — мало. Є 
проблеми з металом. Доводиться їз-
дити по скупках брухту і звертатися 
до їхніх власників із проханням до-
помогти. Гайки та дроти я купую за 
власний кошт. Нещодавно закупив 
на 800 гривень гайок і 1000 метрів 
дроту. Але це не важливо, бо голо-
вне — життя хлопців. Це все ро-
биться за ідею. Наразі у планах за-
безпечувати бійців ДУК та ОУН. Бо 
про них, окрім волонтерів, ніхто не 
дбає, а вони воюють не на життя, а 
на смерть. 

Разом із Олександром та Андрі-
єм мені вдалося побувати у цеху Но-
воволинського електромеханічного 
технікуму, де на той час студенти з 
майстрами були зайняті виготов-
ленням «кішок». Також відвідала 
підприємство Едуарда Судніка, там 
хлопці забирали заготовки. 

— Метал уже закінчується, — 
промовив Андрій, коли ми вийшли 
від підприємця. — Потрібно знову 
їхати шукати. Бо хлопці з передової 
телефонували, просять «кішок». Тож 
треба поспішати. Адже там немає 
коли чекати. У них кожна хвилина 
на вагу золота. 

Жанна МАРКОВСЬКА 

Замість семи категорій посад, які 
є на сьогодні, пропонується вста-

новити три: категорія «А» — вищий 
корпус державної служби; категорія 
«Б» — керівники структурних під-
розділів; категорія «В» — виконав-
ці. Такі норми містить схвалений 
Урядом проект закону про державну 
службу. Згідно з проектом замість 
нинішніх 15 рангів буде дев’ять — 
по три в кожній категорії. 

Крім того, документом передба-
чено: 

• Чітке розмежування політич-
них та адміністративних посад, що 
забезпечить департизацію публічної 
служби. 

«Серед ключових пріоритетів 
реформи — розмежування полі-
тичних та адміністративних посад, 
зокрема запровадження інституту 
державних секретарів міністерств, 
виведення за межі державної служ-
би працівників патронатних служб, 
помічників депутатів тощо», — роз-
повів на брифінгу голова Нацагент-
ства з питань держслужби Костян-
тин Ващенко. 

• На всі посади держслужби, 
включно з вищими управлінськими 
посадами, встановлюється винятко-
во конкурсна процедура призначен-
ня. Департизація публічної служби 
передбачає заборону на членство у 
політичних партіях. 

Триступеневий порядок від-
бору включатиме перевірку квалі-
фікаційних вимог, тестування та 
співбесіду. Важливо, що не менше 
третини складу конкурсних комісій 
мають становити представники гро-
мадськості (наприклад, галузевих 
об’єднань, асоціацій тощо), які змо-
жуть фахово та неупереджено оці-
нити претендента на посаду. 

• Змінюється система управлін-
ня державною службою на чолі з Ка-
бінетом Міністрів України. 

Створюється Комісія з питань 
вищого корпусу державної служ-
би, яка погоджуватиме вимоги для 
посад вищого корпусу, проводити-
ме конкурсний відбір високопоса-
довців та пропонуватиме суб’єкту 
призначення не менше трьох кан-
дидатур, а також оцінюватиме об-

ґрунтованість пропозицій щодо 
звільнення зазначених осіб. 

• Змінюється модель оплати пра-
ці, в основу якої покладено збіль-
шення питомої ваги посадового 
окладу у структурі зарплати — до 
70% замість нинішніх 30%. Зали-
шаться дві обов’язкові надбавки — 
за вислугу років та за ранг. У свою 
чергу стимулювальні виплати (ті, що 
залежать від волі керівника) стано-
витимуть не більше 30% від розміру 
заробітної плати. 

• Передбачено можливість пе-
реходу держслужбовця на посаду в 
орган місцевого самоврядування без 
конкурсного відбору, якщо він вико-
нуватиме ті самі функції. 

• Посадові оклади щорічно вста-
новлюватимуть постановою Ка-
бінету Міністрів. Планується, що 
найнижчий оклад держслужбовця 
становитиме 1,25 мінімальної заро-
бітної плати, тоді як на сьогодні в 
райдержадміністраціях держслуж-
бовці мають оклади значно нижчі 
— 700–800 гривень. Передбачено і 
додаткове преміювання службовців.

«Кішки», що рятують життя на передовій, 
виготовляють у Нововолинську 

Бійців групи швидкого реагу-
вання «Самооборони Волині» 

нагородили медалями і грамотами 
за охорону громадського порядку. 
Церемонія нагородження відбула-
ся 28 березня. 

П’ятнадцять бійців організації 
відзначені нагородами «За оборо-
ну рідної держави». З них п’ятеро 
отримали медалі: Олександр Лєс-
ной, Руслан Канцедал, Олександр 
Ніколайчук, Віталій Дейна, Воло-
димир Войтюк. Ще десятеро від-
значені грамотами за активну гро-
мадянську позицію та сприяння 
органам внутрішніх справ Волині 
в охороні громадського порядку 
та захисті конституційних прав 
громадян: Антон Свиридюк, Ігор 
Грабко, В’ячеслав Грабко, Віктор 
Сорока, Олександр Вдович, Ва-
силь Рижук, Роман Грищук, Юрій 
Полікарпов, Сергій Клюй, Олексій 
Старкевич. 

Нагадаємо, що група швидкого 
реагування «Самооборони Воли-
ні» діє на добровільних засадах із 
лютого 2014 року. З початку своєї 
діяльності у Луцьку самооборо-
нівці розпочали патрулювання 
обласним центром, і це триває до 
сьогодні. 

Окрім цього, нагородами від-
значили й волонтерів спецпідроз-
ділу «Буг», які щотижня, із почат-
ку бойових дій, їздять на Схід та 
доставляють необхідну допомогу 
військовим підрозділам. Серед 
них: Володимир Добровольський, 
Олександр Харківський та Юрій 
Пусяк. 

— Співпраця міліції з активіс-
тами «Самооборони» на Волині 
організована на належному рівні, 
тож за цей час ми провели чимало 
заходів і зробили багато добрих 
справ. Щодо охорони громадсько-
го порядку і спокою громадян, то 
ви одними з перших долучилися до 
спільних патрулювань. Тому сьо-
годні хочу подякувати вам за на-
дану допомогу і вручити відзнаки 
за вашу роботу. Сподіваюсь, єдина 
незалежна Україна, мир і спокій 
громадян і надалі будуть пріори-
тетами у нашій із вами роботі, — з 
такими словами до присутніх звер-
нувся начальник УМВС України у 
Волинській області Петро Шпига. 

«Самооборона Волині» пиша-
ється своїми активістами. Органі-
зація буде рада поповненню своїх 
лав такими ж свідомими й актив-
ними громадянами. 

Шановні  роботодавці!
Не залишайте шукачів роботи без уваги!

Волинська обласна служба зайнятості запрошує вас  3 квітня у Волин-
ський технікум Національного університету харчових технологій (м. 
Луцьк, вул. Кафедральна, 6) для участі у випускному іспиті групи контор-
ських службовців з числа слухачів-безробітних, а 8 квітня у Професій-
но-технічному училищі № 5 (м. Ковель, вул.. В.Івасюка, 18) складатимуть 
випускний іспит кравці ІІІ розряду.
Ви зможете підібрати кваліфікованого працівника, провести співбесіду з 
претендентами на роботу, отримати рекомендації викладачів, побачити 
реальних пошукачів праці.
Іспити розпочнуться об 11 год.
Телефон для довідок: 72-53-01, 72-44-90

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, які проводитимуть 
кваліфіковані спеціалісти – партнери служби зайнятості, 

інших заходах служби зайнятості:
3 квітня у Камінь-Каширському районному центрі зайнятості 
(м. Камінь-Каширський, Площа Незалежності, 8)
11.00 год. - тренінг на тему: «Відновлення власних ресурсів для успішної 
адаптації в умовах мирного життя»
13.00 год. - тренінг на тему: «Формування навиків самодопомоги та само-
реалізації в умовах підвищеної соціальної напруги»

6 квітня в Іваничівському районному центрі зайнятості (смт. Іваничі, 
вул. Жукова,7а)
13.00 – тренінг на тему: «В режимі очікування. Як підтримати себе і свою 
родину в воєнний час»
15.00 – тренінг на тему: «Пошук нових сенсів та стимулів (мотивації) до 
успішної професійної реалізації в мирному житті»

6 квітня у Локачинському районному центрі зайнятості (смт. Локачі, 
вул. Незалежності, 1)
8.00 – тренінг на тему: «Середній вік та професійна кар’єра» 
10.00 – тренінг на тему: «Етапи постановки та досягнення цілей» 

7 квітня у Любешівському районному центрі зайнятості (смт. Любе-
шів, вул. Незалежності, 36)
10.30 - тренінг на тему: «Формування активної життєвої позиції з метою 
успішного працевлаштування».
12.30 - тренінг на тему: «Тренінг самопізнання та самовдосконалення».

8 квітня у Горохівському районному центрі зайнятості 
(м. Горохів, вул.. Шевченка, 46)
10.00 - профорієнтаційний урок для студентів-випускників «Живи і пра-
цюй в Україні»

Телефон для додаткової інформації – (0332) 725437 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру зайнятості)

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ


